
(οοσίς 

ΤΗΙΚ 15. ἃ αἱ ρ]18] ΘΟΡῪ οἵ ἃ ὈοΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργββεγνθα [ὉΓ ββηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΕΓΥ 5Π6 ]ν 65 ὈΘίογΘ 1 νὰ 5 οαΘ ]Π]ν βοδηηθα Ὀν ΘΟΟρ]6 8ἃ5 ρϑτΐ οἵ ἃ ργο͵θοί 

ἴο ΠΊ6 ΚΕ [Πη6 ννουῦ]ά᾽ 5 ῬΟΟΚΒ αἸβοονθίαθ]8 οη]Π6. 

Τι μὰ 5 βυγνίνθα ἰΙοηρ ΒΠΟΌΡΗ [ῸΓ (Π6 σορυτρῃϊ ἴο ΘΧΡΙΓΘ πα [Π6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐθι [Π6 ρα ]1ο ἀοπηαίη. Α ρα ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [Πδΐ ννὰ5 ἤθνϑῖ βιδ]θοῖ 

ἴο σορυτρῃϊ ΟΥ̓ νΠΟ568 1658] οορυτρῃϊ ἴθι ἢδ5 Ἔχρίγθά. ΥΠΘίΠογ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π8 ρα ]1Ο ἀοΠΊΔ]η ΠΊΔῪ ν αν ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σου Πίγν. ΡῈ ]1ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 

ΔΙῸ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο (Π6 ρϑᾷϑβῖ, ΓΒργββθηῇηρ ἃ νν 8 ἢ οἵ Πϊβίογν, οα]τατ8 δηα Κηονν βάρ {Πα1᾿5 οὔΐζθη αἸΓΠου]0 ἴὸ ἀἸβοονεσ. 

Μδῖκβ, ποίδ!οηβ δη6α οἴῃ οι ΠΠΔΓΡΊΠ4]1ἃ ρΓΘβθηΐ [η [Π6 ΟΥΡΊ 8] ΝΟ] Π16. 11] ἀρρθαῦ ἰη [Π15 Π]6 - ἃ Γι] Π66Γ οἵ [ῃ15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυ ΠΟῪ [ΓΟ [8 

ΡΟ ΠΒΠ6Γ ἴο ἃ ΠΌΤΓΩΓΥ ἃηα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοι. 

ἴπαρο ρι!611Π65 

ΕΠΟΟΡ]6 15 ργουά ἴο ρδιπΠοῚ ἡ Ἰ ΠΠΌΓΔΙ165 ἴο ἀρ] ΠΖ6 ρα Ὁ]1Ο ἀΟΠΊΔ]η Πηδίθι 815 ἃ Πα ΠΊΔ ΚΘ [Π6Π| νυ] 46 ]ν ἃοοΘ551016. ΡΌΡ]1Ο ἀοπΊδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π8 

ΡΟΌΠΙΟ ΔΠ4 νν8 86 ΠΊΘΓΘΙν [Π61Ὁ οπϑίοα!Δη5. ΝΟνογίῃ61655, [Π15 νου 15 χρθηβίνθ, 50 [ἢ ογάθι ἴο Κβδρ ριον ]ηρ [Π15 ΓΘΒΟΙΠΌΘ, νν8 ἤᾶνθ ἴβΚβη βίβρϑβ ἴὸ 

ΡΓΘνθηΐ ἃθιι58 Ὀ. ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρΑΙΓ165, ΠΟ] Πἀ]ηρ Ρ]ΔοΙηρ [ΘΟ ΠΠ108] ΓΘ 5 ΓΙ ΟΙΠΟΠ5 Οἡ δυςοπηδίθα ἀπο ηρ. 

Ὗγ 8 αἷβο δ8ἰς (Πδΐ γου: 

ἘΞ Μακό ποη-οοπιπιογοίαί μι56 Οὐ 1Π6 π|65 ΝΝ6 ἀβϑιρηβα (σοορὶθ ΒΟοΟΚ ϑϑδῖοῃ ἴῸΓ 58 Ὁγ ἱπαϊν! 1815, Πα να γθαπθϑβί Πδΐ γοῖι 586 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ΡΘΙΒΟΏΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΌΪΔ] ρΌΓΡΟΒ6Β. 

τ Κοίγαίη βοπι αμϊοπιαϊοα φμοΥγίπρ Τ)0 ποΐ 58Π4 διιςοπηδίθα αΠ6Γ165 οἵ Δην βοιί ἴοὸ ΦΟΟρ] Θ᾽ 5 βυ5[6Π1: ΠΠ γοιῦ 8΄6 Θοπηποίηρ ΓΘΒΘΘΙΌΠ Οἡ ΠΟ Ϊη 6 

{ΓΔ Π5]ΔΠ!Οη, ΟΡΕΟΔ] ΟΠ Γδοίθυ Γθοορη] ΠΠΟἢ ΟΥ̓ ΟΠ ΘΙ ἀΓΘῈ 5 ΨΥ ΠΘΓΘ ΔΟ0688 ἴο ἃ ἰᾶΓρ 8 δ] ηΐ οἵ ἰοχί 15 ΠΘΙρΓα], ρ]Θα58 οοηίδοϊ τ15. ΝΥ 8 δποουταρθ [Π8 

1.58 Οἵ ρᾳΡ]1ο ἀοπηδίη Πηδίθγ 815 ἴῸΓ {Π6586 ρα ΡΟΒ65 δη4 Πγδὰν Ὀ6 80]6 ἴο Π6|ρ. 

τὦἡἬ Μαϊπίαϊπ αἰγὶ ρμίίοπ ΤῊ Οοορ]8 “ννδίθυ πη Κ᾽ γοι 566 Οἡ βϑοῇ Π]6 15 6556 η[14] ἴῸΓ ᾿Π] ΟΠ] ηρ ΡΘΟρΙΘ ἀδουΐ [ῃ15 ρτο]θοῖ δηά Ποϊρίηρ [Π6πὶ Ππά 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] Ππηδίθγ 815 [του ρ ἢ ΘΟορ]8 ΒΟΟΚ δθαιοῃ. ΡΊβαβα ἀο ποῖ ΓΒ ΠΊΟΥΘ Ἰ{. 

ἘΞ Κοορ [1 ἰοραὶ ΝΥ μαΐθνθι νου 158, ΓΕΙΠΘ ΠῚ ΘΓ [Πδΐ γοιῦ ΔΓΘ ΓΕΒΡΟΠΒ1016 [ῸΓ ΘΒ ηρ {Πδΐ νν δὶ νου α΄ ἀοίηρ 15 ἰ8ρ8]. [)ο ποΐ δ5518Π16 [Πδΐ 581 

Ὀδοδιι58 ννῈ θ6]Π1Θνα ἃ θΟΟΚ 15 1η [Π6 ρα ]1Ο ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 5615 1η [Π6 [Πη1ἰ6α δίείαϑβ, [Πδΐ [Π6 ννουκ 15 8150 1η [Π6 ρι 110 ἀοπηδίη ἴῸΓ ᾿156 Γ5 1ἢ Οἵ ΘΓ 

ΟΟΙΠ 165. ὙΥ̓ΠοίΠ6Γ ἃ θΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῃϊ νϑΓ165 ἔγοΟ ΠῚ ΘΟ ΠΥ ἴο σου ΠίΓν, 8Πα ννα οδη᾽ἴ ΟἿΘΓ ριδησθ οἡ ννῃθίΠ6Γ δηγ βρβοίῇο τι58 οἵ 

ΔΏΥ Βρθοῖῆο ὈΟΟΚ 15 δ] οννβα. ΡΊβεαββ ἀο ποίΐ 85511Π16 [Πδΐ ἃ ὈΟΟΪ.᾽ 5 ἀρρθδίδηοθ ἰη Θοορ]θ ΒΟοΙς ΘΘδΙῸἢ ΠΊΘΔΠ5 ἰ{ οδη 6 1564 ἢ ΔΠΥ ΠΊΘΠΠΘΓ 

ΔΉΥΠΘΓΘ ἴῃ [Πη6 ννοτ]ά. (ορυτίρῃϊ ᾿ηΠΠΠ Πρ ιηθηΐ Π14 0111} οδη θ6 αυ]6 βθνϑῖθ. 

Αβδοιυΐί σοορῖε ΒΟΟΙΚ ϑθδγο ἢ 

(ΠΟΟΡρ Θ᾽ 5. Πη]55ΐοη 15 ἴο οὐρβηϊΖθα [ῃ6 ννουτ]ά᾽ 5 ̓Π]ΟΓΠΠΔΠ!ΠΟἢ ΔΠα ἴο ΠΠ8Κ6 1{ ὈΠΙνΘΥΒΆΠῪ δΟΟΘ551016. Δη4 πβϑῖα]. Θοορ]θ ΒΟΟΚ ϑθάγοῇ Π6]ρ5 Το β 

ἀἰβοονοῦ [Π6 ννου]᾽ 5 ὈΘΟΚ5 Ψῃ116 ΠοΙρίηρ δας ΠΟΥ5 δη4 ρα Ὀ]Π15ΠΘΓΒ Γθδοῇ ηθνν Δ 16 ηο65. οι οδη ΒΘΔΙΌἢ [ΠΟ ῸΡῊ [Π6 [{]] ἰΘχί οἵ [15 ὈοΟΚ οἡ [Π6 νν8 

αἰ ερ: “ἶΌὈοοΚ5β. σοοσ]α. σοπλ 
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ΙΝΤΕΟΒΟΟΤΙΟΝ. 

ξ 1. ΝΑΜΕΒ. 

. Τῆς Μαβογεῖίς τῆς ἰ δνουεγὸς 47 ϑρίονιοκ (ΠΟ 0, 
λίρα λει, ὉΥ ἴῃς ἰαῖδσ [εν υ50.8}}γ δυπἀροὰ τὸ ἤ εἀ42). 
Ὑπδῖ τι]8 15 οἷά δρρεᾶσβ ἴο Ὀς 5δονῃ ΟΥ̓ ἴῃς Οτκ. (95) π|ς 
παροιμίαι (ἴῃς 5 ΒΟ ΡΏΟΩ 15 531 ΠΊΡΪῪ π. ἴῃ (οά. Β, π. ξαλομωντος 
ἴῃ Μ, π. Σολ. ἰῃ Α δηὰ Ὁ). Το πᾶπηε τιϊὶρῃϊ Ὡδίυγα!ν μάνα Ὀδθῃ 
βυρρεβῖοά Ὁγ τ Κὶ. 45 (5.2), Ὀυϊ νου] οτρίηδιν ἤᾶνα Ῥεεμ ρίνεη 
ἴο ἴῃς ςοἸἸοεοοη τοἰ--22᾽56, σβδηος ἰξ ψουἹὰ μᾶνὲ Ὀεξοη ὀχιθμαςὰ ἴο 

ἴὰς γδο]ε Ὀοοῖκ 88 δι αἰ τἰοῶβ τεσα τηδάς ἴο ᾿ξ ἴτοπλ ἴἰπιε ἴο {ἰτη6. 

ὍΤμδὶ τοῖς γα ἴῃς σοιηγλοη Ταϊυγάϊς {16 15 ϑδονσῃ ὉγΥ Βετίμεδυ." 

Ου ἴδε τηρδηίηρ οὗ »πασλαί δηὰ 115 ϑΥΠΟΏΥΤΩΒ 866 ποῖοϑ οὔ 1ἢ δ 
νη ίη. 

2. ΒΥ ΘΑ] ΟὨγβιίδῃ ψτίῖετβ ἴῃ 6 Ὀοοὶς γγ)χὰ5 ΘΟΙΏΣΤΩΟΝΪΥ οαἰ]δὰ 
γφώάονι οὐ 42.υἹγίμοως Ἡεαάονι, ἡ πανάρετος σοφία, πᾶτηε8 νι ἢϊ ἢ 

ΙΕ Δ50 ρίνεη ἴο 82η- γα (Ζεείαεδαρ) δπὰ Ἡ άονε ο7 δοΐ- 

ονρη. ᾧ ΟἸδεν ἀδειρπδιοηβ σεῖς ἡ σοφὴ βίβλος (Π΄οηγ5. οἵ ΑἸεχ.) 
δἀῃὰ ἡ παιδαγωγικὴ σοφία (τες. ΝαΖ. Ογαί. 11). ῬΒεΙΠογ (ἢ 5 
σοφία τερτεβεηῖβ δῃ δποίεηι ΗςΌὉ. {{Π|6 ΠΏΣ ἰΒ υποετίδίπ. ΕΥ Ζθοῆς 
(δίς Ἡρειλε Ζεσιο- δίγασλ᾽ς, δίπά Ὁ. χχ)ὺ Ὠοϊἀβ τπδῖ ἴῃς πάπα 
σοφία ρίνεη ἴο 8εη- δίγα Ὀδδῖβ Μ]Π658 ἴο ἃ 5: ΔΙ ΠᾶΠῚς [ῸΓ ΟὐΓ 

κι νουεγός, Ὁυὶ τ ϊ8 15 ποῖ σετγίαίη. [11 ἰ5 ροββίδϊς ἴδδὲ ἴῃ 6 τ|]}6 
, Ῥφῥάονι 45 ΠΟΙΏΙΟΏ ἰῃ [εὐν]5ἢ Οἶγο 65, ἀπά ἴθεῶος Ρραββθθα ἴο ἴῃς 

ον! ἐΟμτδάδης; 80 Ηερεξίρρυβ (ᾳφυοϊοά ὉγΥ Ευδβεῦ. «ὐὲ. ῳ.) τείεγϑ ἴῃς 

9 δικίείέηπ ἴὸ Ὠϊ5 ΟΟΙΩΠῚ Ὺ οὐ ϑῤγώκάε. 
1 ΟἸεϊω. ἔοι. ὗν. τδῖ͵ Ἐπ5εΌ. ΑΠἐπί. Ξε οῖ. 4, 22. 
ταὶ Ἐπίσβοδε, ψεέεά, ε5.-δίγακα,; Νονῶοκ, ϑρνγὥελε δαίονεο. ὍΤΏδ ἐχργεβ- 

βίους σοφια δΔηὰ ἡ παν. σοφ. 5οπηείγε5, ἤονενεσ, ἀεξίρηαιε ὉΝ Ἰδάοτω Ξἰπιρὶγ (45 ἴμ8 
βρεακεῖ), διὰ ασγε ποῖ {Π]|ε5 οἵ ὑοοκβ. Οἵ, Βγαηκεηῦετς, δὲς φφγώράε, Κα, δ τ. 

Υ 



νὶ ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

ἀεκιψηαϊίοι ἰο “ υηντίτεη [εὐγιβὰ τα! ἴοη." Βαϊ ἰῃ τπδὶ σᾶ8ς6 ἰἴ 
ψουϊὰ Ὀς ταῖπεῦ ἃ ἀδβογίρενε ἴθγηι ἤδη τὰς οὔοίαὶ ΕΕ]ε, ἀηὰ ἴῃ 

1Π6 ἔΟΙΤΠΕ͵ 5θηβ6 ὙὋ ΤΊΔῪ Παίυγα!γ ἴᾶκο ἴπς Ταϊπιυάϊς πδπὶς βοσξ 
97 Ἡρέεάονι.5 Ιῃ ἴδ6 5Ξ8π|6 ΨΑΥ ἯῸ ἸὩΔΥ οχρί δίῃ ἴῃς βοπιθνδι 

οὐτίουϑβ ἔδει τμαὶ ἴῃς ΜίΙάταβῃ οὐ δ συεγὸς Ὀερὶη5 ὮΥ οἰτηρ ]οὉ 28:2: 
“«ηὰ νἱδάοπι, μετα οδῃ 1 ὃς ἐουῃὰ δ᾽" [μ δυΐδος ἢᾶ5 πιοσεὶγ ἰῃ 
ταϊηὰ ἴῃς ἔδοι τμδὶ δνουεγὸς ἀεαὶς ἢ τυ ίβάουω, ψϊοἢ ἴεσγῶι γᾶ 

ΟὈνϊουϑὶν υϑεὰ ἰο ἀεῆπε τῃς οοπίεηϊβ οὗ 411} ἴῃς ΡΒ οϑορίοδὶ 
Ῥοοϊκ5. 7 

8 2. ὈΙΝΙΒΙΟΝΒ. 

ὙΤῆηε αἰνβίοῃς οἵ ἴῃς Βοοῖκ ἱπαϊςαϊοὰ ἰῃ τῆς ἴἰοχὶ ἰϊβοὶΓ ἅτ ἃ58 
ἰοϊον : ' 

Ι.Α στοὺρ οἵ ἀϊϑοουζθεβ οὐ νυ ϑάοπι δηὰ νῖβε οοπάυος (1-9) 
1. Θεηεχαὶ {π| (11), ρύγροβε οἵ ἴῃς Βοοκ (172), σεηῖγαὶ οσ ἔμη- 
ἀδιαθηὶδὶ ρηποίρὶς (17); 2. Ῥνατηίΐηρ δραίηϑβι οοηβοσγείπρ νεῖ 51π- 
πεῖβ (15); 3. Μιβάουι᾽ 5 ἀρρεαῖ (1.3); 4. νίβάοπι 85 ρυδτάΐδη 
δϑφαϊηδὶ Ὀδὰ τηδῃ δπὰ ψοϊθθῃ (2) ; 5. Αἀνδηΐαροβ δἰἰϑηάϊηρ οὔο- 
ἀΐεησςε ἴο ἴῃς 5)ε᾽5 ἰπμβίσυσὔοηῃ, ἴῃ ἔεαγ οἵ Υδηνεὶ, δηὰ ἀδνοϊίοη 

ἴο τίβαοτη (3) ; 6. Εἰχμοσγίδιίοη ἴο ΟὔδΥ τῆς βᾶρε (4) ; 7. αγῃ- 

ἱῃρ αραϊηβδὲ ὑπομαβϑῖὶα Μοσηθ (5) ; 8. ΤΏΓΕς Ῥδγαρταρἢβ, ἀραίηϑβι 
δι γειγϑρ, ἱπάοϊδηςς, 5ἰδπάοσ, ἤδγε τηϊϑρίδοςὰ (61:9) ; 9. γναγῃ-. 
ἰηρ ἀραϊηβὶ ἀπομδβίς νοχθη (65. ) ; το. Α 5ἰπγϊα νδγηϊηρ (7) ; 
11. Ευποιίοῃ οὗ ΥΥϑάοπι 45 σοῃίτο ]οσ οὗ 1Πἶς, δηὰ 5 αἰϊεμάδῃι οἵ 

ΥΑπν εἶ ἴῃ ἴῃς οτεδίίοη οὗ ἴτε ποιὰ (8) ; 12. βάοτωη δπὰ ΕΟΙΙΥ 
Ποηῃίταϑίθ 85 ποβίβ (9᾽ δ 15), δῃά δὴ ἰπιεηςεοῖεά, τηϊϑρίδος μαγ- 
Δρτδρἢ οἵ δρορῃιμερτηβ ου τϊϑάομι (97:2). 

11. Α οοἸϊεοτίοη οὗ ἀρμοσίϑταβ ἴῃ οουρῖὶεῖ ἔοσπι (το᾽--22᾽5). 
ΠΙ. Ὑνο οοἸϊεοϊίοηβ οὗ δρῃοτγίβεϊς αυαιταίπβ (221-43, δηὰ 

245.5. 
ΙΝ. Α οοἸἸεοϊίοη οὗ δρῃογίβιϊὶς σουρ]εῖβ (25--29). 
ΜΝ. ΑΑ οοἰϊεοϊίου οἵ ἀϊϑοουτθαβ οὗ νᾶτίουβ οἰαγδοίοτβ (30. 31) : 

ἴῃς ““ πογάϑβ οἵ Αρυγ" (3.0.9) ; τῆς ςετιαἰπίγ οἵ σοἀ᾽5 νογὰ (30 ); 

Φ ἼρΣΓι πρῦ, ἴῃς παᾶῖηδ φίνεῃ ἴο ξνουεγὸς ἰη 7οτερλοί Βαδα βαίλγα, τ ὁ. 
ἐ 5εςε Ἠεγπιδηη ὈὨευΐϊποῦ, δὲς Ψζγεάε δαίονεο': παοὰ ἀεν απ ϑατεων ς᾽ ἐπε Ταϊνεμα 

μπᾶ ΜΊάνγασελ, 1885. Ὠευϊθοῦ αἰ50 οἱϊες ἃ βσγπαφοραὶ ργαγεῖ οἵ ἴὩς τδῖξι οεηίυτγ, ἰπ 
ψγΠ ἢ δγονεσὸς ἰ8 αἰγίδα ΠΌΣΓΙΙ Ἴρο; Ὀαὺϊ (815 ΒαΤάΪϊγ ργονεβ διγίιμδίωρ ίος ἴα οαείϊοσὲ 
ἔπιε. ᾿ 



ΘΤΕΓΤΟΚΕ ΟΕ ΤΗΕ ΜΑΤΕΕΙΑΙ, νὶϊ 

ΡΓΑΥΕΙ ἔογ πιοάετγαῖα οἰγουτηβίαῃοαβ (307) ; ἀραίηβι 5ἰαπάδγίηᾷ 56τ- 

νδηῖβ (30,2) ; 4 οοἰϊεοτϊίοη οἵ Δρῇουίβῃιβ οἰτίηρς οεγιδίῃ [ϊηρϑ ἂγ-. 
τδηρεβά ἰπ στοὺρβ οἵ ἔουτβ (3053) ; Ιηϑιτυοςίοη ἴο ἃ κίηρ (31. ; 
ἀεξοηρὕοηῃ οὗ 4 τιοάεὶ Βουδενίς (31.553). 

Τῆς ρύσροβε οἵ 411] ἴῆ8ς ββοϊίοῃβ ἰ5 ἴῃς ἱπουϊοδίοῃ οὗ σετγίδίῃ 
οαγάϊηὶ βοςΐδὶ νίγῖας5, βϑοἢ 85 ἱπάυιδίγ, τὨπίϊ, ἀϊδογεϊίοη, ἰγατῃ- 

ἔα] παββ, βοῃοβῖυ, ομδϑ, Κιηης55, ἰογρίνοηδβθ, ναγηΐϊηρ δραϊηϑὶ 

τῆς σοττεβροπάϊηρ νἱςε5, ἀηἃ ῥγαΐβε οὗ νίβάοιῃ 85 ἴῃ ρυϊάϊηρ ῥγίη- 
εἰρῖε οὗ 1. ΠῚ νὰ σορατε νουεγὸός ἴῃ τηϊβ τεραγὰ πὰ 26π-᾿ 
ϑδέγα, “ὰ δηὰ τηδὶ τὰς ἰατίεσ, πῇ ]]Ὲ τ ἀ64}5 ἴῃ γσεπογαὶ ψῖτῆ τῆς 
βᾶτῃθ τηοσαὶ 4118}1{168, ΚῸ68 τοῦς ἰηῖο ἀδῖδὶὶ ἴῃ ἴ86 ἰγεδϊτηθηϊ οὗ 
β8οςΐδὶ σεϊδιίοηβ, δῃὰ [ιᾶϑ τῆογε ἴο Ὁ οἵ πιδῆποῖβ 88 διπιρεθθηεῦ 
του πλΟΊΔ]8. 

8. 3. Θτεύοτυξε ΟΕ ΤΗῈ ΜΑΤΕΈΒΙΑΙ, 

Τῆς αἰϊν ϑίοη5 ἱπαϊοαϊθὰ αὔονς βϑυρροβῖ, Ὀγ (Ποῖγ ἀϊβεγεποςβ οὗ 

ἴοῃςε δηά Ἵοοηϊοηϊ, ἴῃαὶ ἴῃς Βοοῖκ 88 Ὀεθη ἑοσηχεὰ Ὧγ ἴῃς οοτηνίπα- 
Ὥσοη οἵἉ ςοἸἸεοἴίομ5 οὗ νατίουβ ἀδῖε5 ἀπὰ οτὶρίηβ. [1 ἰ5 ποῖ Ῥσοῦδῦϊα 

ἴῆδι οὔς τῇδη ψ88 ἴῃ6 δυῖποι οὗ ἴῃς ῥὨΙΟβορ οὶ ἀϊβοουγβεβ οὗ 
“85. 1-ο, ἴῃς οἰτὮγ δρμοσίβηιβ οὗ το᾽-- 22,5, τῆς αὐυδίταϊῃβ οὗ 22}.--24, 
τῆς οουρ]εῖϑ οὗ 25--29, ἀπὰ ἴῃς τηϊχοὰ τηδίοσιαὶ οὗ 30. 31. 

Α 5:π||]ᾶγ οοηὲϊυβίοῃ ἰβ ἱπάϊοαῖεαὰ Ὁγ ἴῃς τρϑοῃβ ψἢϊο ἢ ὀσουῦ 

ἴῃ ἴῃς Βοοκ. ΤΏυϑ, 45 Ὀεΐνεεη 11. δηὰ 111. ᾿ς ἤπὰ ναγίαπί ἐοωῤ- 
ἐξέ: οἴ, ταῦ ἀῃὰ 2215 53., 1τ8ὅ Δηὰ 245; ἑἠεπδεα ἤπδε. τα θὰ 
145; 13᾽ πὰ 24Ὁ; τ4' ἀῃὰ 245; 2033 Δῃὰ 24. ΑΒ Ὀεΐνεεῃ 1]. 

δηά ΙΝ.: ἐάδεεδίεαὶ εοιβῥέδές: οἷ, τ8) ἀρὰ 2653; 1οἱ Δῃηὰ 285; τοῦ 
δηὰ 261]5; 20,6 δῃὰ 2᾽}5; 21 ληὰ 2: ; 22 ἀῃὰ 2)}2; ναγίαμ ἐοωῤ- 
ἐσέ: 12, δῃὰ 2833, 115} δηὰ 2015; 1 δπὰ 2}, 16} Δῃὰ 2ςὖ; 
165 ληὰ λόῆ; 22 δὰ 29,2; 22. δπὰ 2613; ἐάεπηεαί ἤπες. τοὶ 

δηὰ 29᾽; τς δηά 203; τη) Δπὰ 27); 1902 Δηά 27}, Α5 Ὀεΐνεδη 
111. δῃὰ [Ν., δὴ ἑἀηδεα ἔπε: οἵ. λα δηὰ 283, ΓΙ, αἷ5ο 69 1 
στῇ 2453. 8᾽ 

Ετοῖὰ ἴπεβς τερεϊ ἴοηβ ψγὲ ἰηίεσ παῖ τῆς ΤΟ] οοἴοτβ οὗ 11., 1Π]., 

ΙΝ., σεσε τηυταλι!ν ἱπάἀερεπάθηϊ ---- πο οἧς οὗἉ ἴπϑτ νὰ5 δοαυδίηϊεα 
νι ἴῃς σοσκ οὗ ἴῃς οἴδεῖβ. [Ι͂π 1. δὰ Ν.- νὰ ἤηὰ πο πιδῖίεῦ 
ἴμαι οδὴ ὕες «αἱ τερεποη ; τῇς ρθουϊαγ ἴοῆς οἵ δδοῦ οἵ 
ἴῆεβε αἰνίξίομβ Κερὶ ἰξ ἀραγὶ ἔτογα ἴῃς οἴμειβ ; δ᾽ δηὰ 1 ἃϊ6 
μαἰϑρίδοςά. : 



νἹ ἹΝΤΕΟΌΌΟΠΤΙΟΝ 

Θυθα ν βίο οὐ 5:18}16Γ οοἰἸδοιϊοἢ5 4150 ἄρρεᾶσ ἴο ὃὈς ἰηάἀϊςαιϊεὰ 
ὉΥ τερε ποῦς τι ϊη ἐδοὶ οἵ (δς ἴῆγες τηϊΔάϊς βεοῖίοηβ. ὙΙΠϊη 
11.: ἡδεμπηα οὐ ἐφιέναι ἐομῤέσεε: χοὶ δῃὰ τοΐ, τοῖ δηὰ τι; 
11} δηὰ 1η}} δηὰ 2ο'δ; 11} δηὰ 147; 1412 δῃηὰ 165 (Δῃὰ «οἴ, 215) ; 
14" δηὰ τοῦ; τό διά ειὖῇ; τοῦ δῃὰ 19ῦ; 20" δηὰ 2053; :ι᾽ δπὰ 

213, ἑἀδηδεα οὐ ἐφείυσίεη ἔμεν: τοῦ δὰ το; τοῦ δπὰ τον 
(Ῥεδδρβ βου δὶ εἰτοσ) ; το δῃὰ 18'}; τοῦ δηὰ 195, τ δὰ 

20}; 11. δῃὰ το, 1 δὰ τόδ, 12." δηὰ 137; 145 δπὰ 17"; 
15 χη 182, 161} Δῃᾷὰ 182; 1012 αηὰ 2ο. ὙΜΠΠίη 111.: ἐσιρέσές 
οἵ πες. 223 δινὰ 23}; 225 δηὰ 23} (ἴῃς σουρίεῖ ψ Ὠ]οὰ ἰῃ 23. 
οστη οἱδ υδίταίῃ ἃτὲ ἰῃ 2253 Ὁ αἰνίἀεἀ θεϊνψεδθη ἵνο αυδίγδίη5) ; 
23} απ 2; 23} δηὰ 24} (6 5ἰπιίϊαγ αἰνίδίοη οὗὨ οσουρ]εῖς) ; ου 

22᾽ " 5ε6 ποῖβ.0. ῬΠΠΙη ΙΝ. : 282 ἀπὰ 29. 
ΙῺ βοιὴς οἂϑεβ ἴῃδβε ἰδίζου σαρδι 0η5 ΤΊΔῪ Ὧδε ΒΟΥ Δ] ΘΥΤΟΙΒ. 

Ἐν]ά, Π εἰ ἴΖϑοῖ, δηὰ οἴπεγβ, σηάςφανοσ ἴὸ ἀείοστηϊης τῇς [ἰἰτυ}5 οὗὨ 

τῃε βυβδῖϊοσ βαρ ἰνὶδίοης, τ; οἢ ἀτὰ με το Ὀς ἱπάϊοδιεα Κουπγειϊπιεβ 

ὌΥ 5ἰ πη] τ οὐἨ τηδίςσὶδὶ, βοτηρθιίτλαβ ὉΥ Ἵδιο;-νοσάβ; 566 ἴῃ6 
ποῖςβ. Τῆς Ῥδσδρταρῇῃαὶ αἰνίβίοῃβ ἀγε οὈνίουβ ἰῃ 1. δῃὰ Υ'., δηὰ ἱπ 
Ῥατὶβ οὗ 1. δπὰ ΙΝ. ; ἰῃ 11. ἴῃς δῦβεηοςς οὗ Ἰορίοδὶ διτδηρεπιεηῖ 

ΤΩΑΔΪτ65 ἰξ νον ἀἰβου,, ἢ ποῖ ἱπιροβϑίϊς, ἴο σεοορηΐζε Δηγ 3 οἢ 

Ῥδγαρτάρἢ5, δπὰ τς αἰν᾽βίοηβ το πᾶνς Ὀδεη βυρροϑιθαὰ ἅγὰ σοπι- 
ΤΩΟΏΪΥ ΔΙΌ ΓΑΣΥ ἀηα υβεΐεββ, ἃ8 15 ροϊηϊεἀ οαἱ ν]τίη. 

Τῆς τοἰβρίδοειηθηῖ οὗ οσογίαίῃ ρδβϑαζοβ, 85 4.5, 61. 611 15:1}. ΟἿΣ, 
δηά οὗ ἃ πυρει οἵ Ἰἰης5 ἰῃ 11. 5 ἀἰβουδβεὰ ἴῃ ἴπεῈ Ὡοΐῖ65. 

ὃ 4. ΒΗΥΤΗΜ ΑΝῸ ΡΑΒΑΙΙΕΙ15Μ. 

:. Ἠδεῦτενν ΡΟΣΙΓΥ, 8ἃ5 8 ΠΟ βδηογα! ν ἀρτοοα, ᾿ὰ5 πείἢετ 
τηεῖσα ἰὴ ἴῃ6 Οτεεῖκ δηὰ 1, Αἴ βεῆβε, ἨΟΥ βγβίειηδίίς τῆγτις ; {μετα 

ὍΤΕ ΟΟΟΔΒΙ ΠΑ] βοαυδης65 Οὗ 5}}14 0165, ΠΟ πὰδγ Ὅς οΔ]16α ἰδτηδίς, 
Ὁοοσδδῖς, δηδρδοδῖίς, εἴς., δα οοσδϑίοηδὶ ΘΟ Δ ΠΟΟ5 Οἵ ΓὨΥΠΊοϑ ; 

θυϊ (ἢεϑς ἀτὲ οἵ ὑστερυϊαγ οσσύττεηοο, ἀπά οΟὈν]ουὶγ ἀο ποῖ Ὀείοηρ 

το ἴῃε εββεῆςε οὗ ἴπε ἔοσμι οἵ ἴῃ νεσβοθ." 

5 0ὲ ἴδε τογιδπιοαὶ ἔογπι οἵ Ἡεῦτεν ΡοΟεΙτΥ βοε 1. [εγ, σγωπάεωσε ὧες γλψίλνεως 
εἴς., 18ης, δοὰ ζείγοάει εν Δέεένίδ, 1887; Ο. Βίοκεϊ!), ὥσρνείκα Κ͵εί. 7ε:,. πιφίγ ἐξέ, 
1882, 815 δἀάϊοης ἴῃ Ζείνεῖν, ΚΔ αία. ΤΑεοί,, 1τ88ς-1886, ἀηὰ ἴῃς ἱπίτοάποίοτΥ 
ΤΕΙΛΔΙΝ5 ἴοὸ Ὠἰκ Αγέλεοάε δεαγῥείϊμης ἀ. δγουενγδίφηε ἴῃ ἰῇς έρπεν Ζείδεελγ. Δ ἄ. 
Ααπά ἀ. Μονχερίακάεε, τθοι; Ὁ. Ἀ. Βηερϑ, Θιέδίϊεα! διμάνδ, τϑοι, Αεόνγαίσα, 1887, 
1888, Οεπεγα ἤεγούκοδον 0 ἐὰς δἰμάν ο7 ον δερήβέμγε, τδοο, οδ. εἰν-- αυὶὶϊ; 



ΚΗΥΤΗΜ ΑΝῸ ΡΑΒΑΙΕΙΠΙΘΜ ΙΧ 

ΤΏςε τῆν πη δὶ ἔογτι οἵ ἴῃς ροεῖίο ᾿1πΠ6 ΟΥὙ νεῖθῈ ἰ5 τοδυικε ποῖ 
Ὁγ ἴῃς πυΏθεσ οὗ ποσὰ β οἵ 5.014 0]65, Ὀὰϊ Ὁγ ἴῃ 6 πυγαῦεσ οἵ δοοεηῖβ 

οὐ Ὀεαίβ. Τῆς δοςεηΐ οὗ δᾶ ἢ ψογά οἵ ὅτοὺρ οἵ πογάβ ἰ5 ἤχεά Ὀγ 
ἴδε ἰαννβ οὐ Ηεῦγεν δοσεηϊυδιίου ; δοσεριίηρ ἴπε Μαβοσζεῖϊς βυβίεηι 
85 οσοἴτοοῖ (πᾶ τὲ δανε ποϊπίηρ εἶδε ἴο συϊάς 5), γε οδῃ νι 

Τεαδβοηδοὶς συ ΔΌΣ ἀειεγταίης ἴῃἢ6 ὨΌΟΥ οὗ Ὀεδῖβ ἰῃ δὴν ἸΏ 6. 

ΤΆΒε οδίε βουγος οὗ ὑμοεγίδιπῖν 1165 ἰῇ ἴπῈ Ῥγέβεηςε οὗ ροβϑβιγ υὩ- 

δοοεηϊοα νογάβ, Βῖοἢ τς ἴο Ὀς οἱ πεὰ ἰηΐο τηγιμηλῖσαὶ ἈΠΠῪ 
πεῖ (ΟἸονίης ττογάβ ; ϑυςσῇ ἃγα βοσὶ Ῥσγεροβι οηδ, σοῃ) στ οΏ5, 
περλῦνεβ, δηὰ πουῃβ ἀεῆηεαὰ Ὁγ (Ο]] ον πουὴβ (τίσ έμς ἐοπέγε- 
2.4). Τδεβα ἸὩΔΥ ΟΥἩ ΤΩΔΥ ποῖ ἢᾶνε δὴ δοςεηῖ; ἰῃ ἀεϊειτηϊηϊηρ 
τὴϊβ ροϊηϊ ΜῈ ΠΛΔῪ βοσηδιίπμοβ ὃς δἰἀδα Ὀγ τἴὴ6 Μαβογεῖίς ρυῃοῖυ- 
δου (ἴμε Μδαηεῖ οὔ Πγρῇβῃ), τδίοῃ ψίνεβ ἴῃς ῥγοηυῃοϊδιίοη οὗ 

. ἴῆς βενεηῖι σδηίυν οὗ Οὐ ετὰ; Ὀυΐ [ἢ]5 15 οὶ δ’ναγβ ἀδοϊδίνε, 
δηὰ νε τουδὶ, ἴῃ ἴῃ6 ἰαδὶ ἱπδίδπος, Ὀς σιϊάςα Ὁγ ἴῃα ζεηοσαὶ ἢδίυγε 
οἵ (ὃς τἢγίθτη. 

ΙῈ ογάεσ ἴο ἀνοϊὰ [ὴ6 ροββι ΪΥ εαὐεικι ἀιῆν δυρρεβθοηβ οὗ τῇς 
ἴεττηβ “ αἰπηλοῖοσ, {πδῖοσ, εϊγαιηθῖοσ, Ῥεηϊδιηείευ, Ὠςχδηγοῖοσ," 

εἰς. ἴῆς ᾿ίηο5. ἀτὰ ἤδγε οδ᾽]εὰ ὀίμανν (“ Βδανίῃς ἴνο Ὀεδῖδ",)), “γ- 

παν, οἵ φωαίογμαγ. Ἐον ἴδε συϊάδηοε οὗ [πὲ ΕΏρ 58} τεδάετ 

((δς ττδῃβιδίου τάσοὶν φινίηρ ἴῃς τῆγτΒπλῖςδὶ ἔοστη οἵ ἴῃς Ηοῦτεν) 
τὰς τγτῆτῖοδὶ ἀεβηϊοη οὗ ἐνεγγ σουρὶοὶ 15 τηαυκοὰ ἴῃ ἴῃ σοιη- 
ΤΩΘΏΪΔΙΥ ; ἴπυ5, Φγη14 7} τοεδὴβ8 ἴπαὶ Ὀοτὰ Ἰἰη65 οὗ ἴῃς οσουρ]εῖ ἃγα 

τεγηδσυ, “εγηαν»- δία ἴμαὶ τὰς ἤγϑι ᾿ς 15 Ἰεγδτυ ἀπά ἴῃς βεοοηὰ 
Ἰπῃς Ὀΐμάσυ, εἰς. 

Ιῃ νουέγὸός ἴῃχε Ἰΐπ65 τὸ διτδηρεα δἰταοβὶ ψἱπουΐϊ ὀχοθριίοη ἴῃ 
οουρ]εῖβ (ἀϊδπιομα])). Α οοτίδίῃ ὨυτΌΕΥ οὗ τΠρ]εῖβ ὁσοῦγ ({|8- 
τι ἢ 41), δηὰ ἴμεϑ8ε τουδὶ Ὀ6 ἀφαὶς ἸΏ ὄνετν οὔς ἴοσ ἰἴ86]. Τῆς 
Ῥτέβεηος οἵ {πρ]εῖβ, ἐνθὴ ἰῇ ἃ ρϑββᾶρε ργεάουλ πη αἰ 5Έ 1 ἢΔ], 
τουδὶ Ὁς δἀπιητεὰ ἴο θὲ ρῬοββὶ ες. [πῃ ϑοπὶ)ς οἂβεβ ἴῃς τὨϊγὰ Ἰης 
ἄΡΡΘδῖβ ἴο Ὀς ἃ σοιτιρίοη οἵ βοιὴς ΟἴδΕΣ ᾿ἴπ6, ΟΥ Τὴ6 Τοπηδὶῃ5 οὗ ἃ 

ϑερασγαῖς σουρ]οῖ, ΟΓΥἩ Δἢ ΕἸΤΟΏΘΟΙ5 50 γρα] ἱπβειτίοη ; τνῆστε ποτα 

8 ὯῸ Τραϑοη Ὁ ]ς στουπα οἵἉ 5υβρίοίοη, Ὀεγοπά ἴῃ6 στο υ τι, [86 

τπρ]εῖ ἔοττ τηϊϑῖ Ὁ δοοσεριεά. 
2. ΒΘΌΟΡΠΕΚ (ᾳυδίταϊηβ δῃᾶ οἴδοσ (ὈΤΓΔ5) ΟΟΟῸΣ ἴῃ 411 ρασίβ οὗ 

ἴῃς Βοοῖκ Ἔἐχοερὶ 11. [Ιἰ ἰβ ποῖ ἴο Ὀ6 δββϑυτηδα παῖ ἃ ἀϊβοουγβα 

Οἤξκοιε, ἢ ΖΟΑΟ,, τϑο6. Οὐ Βανγ)οηίδη σταγίμσω 5βες ὨεἸ σϑοὶ, 84. Μ᾿ εἰ πελδΡΑ 

τηρεέβος; Ἡ. Ζιτητοετη, ἰη ΖΑ 7}'., τ8ο8. 



Χ ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

τοῦθ Ὀς 5ίγορδῖς ἴῃ ἔοσῃῃ ; ἴῃ Ἔνεσγ οδβὲ ἴῃς ααδβιίοη, πηυδὲ Ὀς ἀς- 

οἰἀδά ὃγ τῆς Ἰορίοαὶ! οσοπποοιϊίοῃ οὗἩ ἴδ6 πιαίογίαὶ. " 

Τῆς ρηηρσίρὶς οὗ διταηρθίηθης ὉΥ σουρίοῖβ δηὰ 5.|τΟΡ 68 ΤΩΔΥ 

ΡΓΟΡΕΣΥ θὲ υδεὰ ίογ ἴῃ6 οποίδτη οἵ τῆς τεχὶ, αἰνγᾶγβ, οἵ οουζβς, 

Μἰτἢ ἄυς οδυζίοη; ᾿ξ ΠΥ Θαϑ ιν Ὅς ργεββαα ἴοο ἴδσ. 

3. Τῆς ἴοσπι οὔ ἴῃ ραγα!!ε]ΐβπι νατῖθβ ἴῃ (ῃ6 αἰἤεγοης ϑθοιοηβ. 
Ιη 1. 1 πᾶν ὃς 5414 ἴο Ὀε, ἰῃ δοοογάδῃος νὶτ ἴῃς ἴοης οἵ ἴδπε ἀϊ58- 
σουΓβ68, ΠΟΥ ΒΥΠΟΠΥ που ; [ἢ 6 Δρράγεηϊ ἜἼχοθρίίοῃϑ ἅγὲ 37.3.8. 
95, 41} οσουττίηρ ἴῃ πιϑρίδοςαὰ οὐ ἀουδιι! ραγαρταρῆβ. 11. ἀϊνί 465 
1156} ἰπῖο ἴνγο ραᾶγίβ : ἴῃ οἢβ. 1ο--ἰὸ ἴῃς ἔοτγτα ἰ5 ἀπ Ππεῖίς, ἰῃ τ6--22}} 
ἴδε σουρίοῖθ ἅγα τ] ΒΕ σου ρΑτίβοηβ δηὰ ϑἰηρὶς β5θηΐθῃσαϑ, ἢ ἃ 
ἴεν δι με868. [Π1. 15 τηδὰς ὉΡ οὗ 5υμοηγηηοιιβ ᾿ἰη65, ἐχοθρὶ 24}, 
ΙΝ. 8ῃοννβ ἃ ἀϊνίϑίοη ἰῃῖο ἴνγο ραγίβ : ἰῇ οἶβ. 25--27 γ ἤπὰ οοτ- 

Ρᾶγίβοῃβ δηὰ ϑβίηρίε βϑεηΐθποςβ, ἐχοαρὶ ἴῃ 25, 27} 7. 3, νιϊοῃ οοη-. 
τἰαΐη5 ΔπΕ 6565, τγἢ 6 ἴῃ σἢ5. 28. 29 ἴῃ 6 ἴνγο (ΟΥΠ5 ἃ’ὸ ΠΘΑΙΪΎ ἐαμδ] 

ἴῃ πυπροῖ (33 δηξ πεῖς σουρίεῖβ, 22 σοΙμρατίϑοηβ δηὰ ϑἰηρὶε 
Β6Θη[θη065). [ἢ Ν'΄. [ῃ6 ρᾶγα]] 6] 5πὶ ἰ8, ἢ ἃ ἔδνγ Ἔχοθρίίοῃβ (866 

40155.38. ,1.3). ΞΥΠΟΗγΙΏΟΙ5. 
80 ἔασ, ἴὔθη, Ὧ5 ἴῃς σῆγιθμλ αὶ ἔοστὰ τδῪ Ὅς τερατάδα 85 Δῃ 

ἱπάϊοδίοη οἵἉ οτίρίῃ νὰ πιυϑὲ ρυῖΐ 'ῃ ΟἿδ στοὺρ οἶ8. 10-τὸ δηὰ ρατί 
οἵ οἴ. 28. 29, ἃπὰ ἰῃ ἀποῖθεῦ στο οἶδ. 16--2 2.5, 25--27 Δηά ρατῖ οὗ 

οἢ5. 28. 29. 1. δηὰ Ν. κἰδηὰ ὃὉγ [μϑηλβεῖνοβ, δηά 111. βἰδηάβ πιϊὰ- 
νὰν Ὀεΐνοδη 11. ΙΝ΄., δηα 1. 

Τί νε σοπηραζγε [ἢ6 ΓαγιΠηγῖοα] ΠΣ οἵ δνουνεγός δπὰ ἴδε ιαδίν, 
πὸ Πηὰ (παϊ τιοϑὶ οἵ ἴῃς Ῥβαίτωηβ, θεϊῃρ σοπηδοϊβα αἀἰβοοῦγβαβ, γα- 
56ΠΊΌ]ς 1. ; ἰῃς δρμοτίϑιίς Ψ 27 5δονβ ἴῃς 88πὶ6 νασίδί: 5 85 1]., 

1ΠΠ|Ι., ΓΝ. Ζανιρηέα ἥἔοης 18 τὨγτὨ σα} αηΐχας, Ὀὰΐϊ ὈεΙοΩρΒ ἰῃ ἴῃς 
βδίῃβ βθησγαὶ σΔΙΘΡΌΓΣΥ 85 1., 85 4οε5 αἷϑὸ σης. 

8 ς. Τηούοσητ. 

Ῥνουενγός τὺ Ὅς ἀεδοτθεά 8ἃ5 ἃ ταδηυαΐὶ οὗ οοπάυςϊ, οτΥ, 88 

Βγυοἢ (4115 ἰϊ, Δῃ ““ δη(Ποϊοργ οἵ βῃηοπιε58." [8 Οὐβεγνδίίοῃβ γεϊδῖα 

ἴο ἃ πυαδοῖ οὗ ἔογπιβ οἵ [ἰὸ, ἴο αὔαϊτβ ἀοπιδϑῖῖς, ἀρτίου ϊτιγαὶ, 

ατῦδη (ἴῃς ἰεπιριαιϊίοπβ οἵἨ οἷτγ 11{6}, σοταπιοσοίδὶ, ΡΟ αὶ], δπά 

τα τατγ. 

8. Οχἡ βιχορῆϊίς βἰγασίαγε ἱπ ἴῃς ΟΙά Τεβίαπιεηὶ 866, δαϑίἀες ἴῃ υγοσκϑ τησπᾶοπθα 
δῦονε, Ὁ. Η. Μύυιες, δὲς ῥγοβΑείεη, τϑρ5, απὰ δινοβλεηδαμ μη Δ εςβομείον, τθο8. 



δ έρηεοξοκον, . ἘΞ 59, 

γ8ε0 ὅ 1939 ; 

ΟΕΙΟΙΝ ΑΝῸ ὈΑΤΕ ᾿ ΧΙΧ 

οὐραηϊζαιου σοπίειηρ αι Δρρδδῖβ ἴο Ὀε ἴῃς βάῆς ἰῃ ἴῃς ἵνο 

ῬοΟΚΒ. 
4. Μοτε ρεῃοσαῖγ, ἃ5 τεβασὰβ ἴῃς τηοσαὶ δηὰ ταὶ ρίουβ ροίηϊ οἵ 

γἱενν δηά δίτῃ οὗ ἴῃς Ὀοοῖβ οὗ ἴῃς νβάοπι στοὺρ : 790 ἰβδ ἃ Ρᾶ853- 
εἰοπδῖς ἀϊβουβδίοη οὗ ἴῃς αυεβίοη τῆοῖπεσ ἴῃς ἀἰνίης χονετητμηεηῖ 
οἵ ἴῃς πουἹὰ ἰ8 7υβι; δνσυεγὸς αηὰ 8εη- δέγα ἵστιοσε τπὶ5 φυσϑιίοη, 
δορὰ οομῆῃα τποιηβεῖνεβ ἴ0ὸ σΏΘΟΙΥ Ῥσδοῖίοδὶ ϑυρροβοηβ (ῸΓ ἴῃς 
οοπάυςϊ οὗ ἐνετγάδγ-"ς ; Φερῥείασίες ἰτεαῖβ 116 ἃ5 ἃ Ἰορίοδ!ν δηὰ 
εἰ δἽγ ᾿πβοίυ]ς τι ἀ]ς, ἀπὰ δάνβεβ ἃ τηοάεγαῖς δηὰ νῖδε εη͵ογ- 
τηεηὶϊ οἵ ἰϊβ φοοὰ τπϊηρβ ; ᾿ αν 977 ϑοίογποη ἄντε }}5 ου εἴδσηδὶ 
πὶδάοπι, ἴῃς δεομίϊεος δηὰ ἱμβρίσγεσ οὗ ἴμε που], δ5 ἴῃς συϊάς οὗ 
πε, ἀπά οἡ ἴδιες ἤορε οὗ ΒΆΡΡΥ ἱπητηοσίδ!γ 85 ἴπ 6 σοηβοϊδιίίοη ἀεηϊὰ 
εασίῃυ υτἱαῖ5. ϑυυενός δῃὰ 8.η- δίγα ἴθ ἔοστῃ ἃ βεραγαῖς 5υὺ- 
ξιουρ, ἀενοῦπηρ {Ππεπιβεῖνοβ ἰὸ Ὀγϑοῖίοδὶ ποσἃ]5 ἰὼ οοπίγαϑὶ τῖτῃ 
ἴδε Ξρεουϊδῦνε εἰετεηί ἰῃ ἴῃς οΟἴδεσ Ὀοοῖϑ. 

ὃ 6. ΟΒΙΟΙΝ ΑΝῸ ὈΑΤΕ. 

1. απουβ δυῖῃοΙβ ἃΣῈ παιηθὰ ἴῃ ἴῃς {π|65: ἴο ϑοϊοσζοῃ ἃζε 
Ὁδο θεὰ οἢ5. τοἷ--22᾽5, 25--29, ἀπ ΔΡΡΑΙΘΠΠΥ οἰ 5. 1- (Ἰπουρῇ ἴῃς 
πε ἴῃ αἰ πῆδγ Ὀς ἰπϊεπάεα ἴο τεΐεσ ἴο ἴῃ σθοὶε ὈΟΟΚ), ἴο “ἴδε 
βΆρε5᾽" 22}--215 δηὰ 245", ἴὸ Αγυγ 207 (δῃὰ ροββί!γ Ὀὰϊ ποὶ 
ῬΙΟΌΔΌΪ οἴδποσ ρατίβ οἵ Ἂοἢ. 30), ἴοὸ ἴε Μοῖδοι οἵ Κίῃρ 1,βηιυεὶ 

3129; 21.058 Δῃὰ ῥγΟΌΔΌΪ 20 5 ἀγὲ ἀῃοηγτηοῦβ. 
Νο ΟΤ. ε{π|ὲ5 αὔς ἰῃ τιδηγβεῖνοβ δυϊπογ ιν ἱπ ἴῃς 5εῆβς ἴΠδὶ 

πον οδῃ ὃε δοοερίδα νἱϊπουϊ τεΐοσεηος ἴο ἴῃ τηαίοτὶδὶ ἱηνοϊνεα. 
ΤΏς πᾶστης ““Μοβεβ᾽" βἰδῃᾶς ἰοῦ Ἰερίβἰαῖοιβ οἵ 411 ρετίοαβ; πὸ 

ῥβδῖσῃ οἵ οἴβεγ ὑγοἀυςοῃ 49 θα Ὀγ ἴῃς ττδάϊπίοη ἴο Πανὶ ἃ οδῃ 
Ἐς δϑεϊρηεα ἢΐπι σἰτπουϊ Ἐχαπηπδιίίοη οὗ 115 σοηϊεηῖβ ; ἰαγρα ῥασῖβ 
οὗ τῆς ὈοοκΒ οὗ Απιοβ, [Ξαἰδῃ, Μίοδῃ, Ζερῃδπίϑι, Τεγεταίδῃ, δπὰ 

Ζεύμιδσίδῃ νγεσε σογίδί ΠΥ ποῖ πτι τε ὉΥ ἴῃ 6 Ῥτορδεῖβ νοϑε ΠδΠι65 
ἴδεγ Ὀεᾶγ, δηὰ Τοηδὴ δηὰ Ὠδηϊοὶ μδὰ ποιπίηρ ἴο ἀο νἱτῃ ἴῃ 6 οοπι- 

Ῥοκιτοη οὗ ἢ Ὀοοκϑβ οαἰϊεὰ δἴοσ ἴθ. Τῆδ ἤπια ““ ϑοϊοσμοῃ " 

ἴῃ Ὀ01685 15 οὗ δαυδεγ ἀουθι] ἱπιροσι. ΤΉς ἰδοῖ [δδὶ Πα 5 βαϊὰ ἴο 
Ὀε ἴδε δυῖπον οὗ γυυεγός, (απ δείες, ερζειαείες, πὰ ψ 72. 127" 

5505 ἰμδὶ τὴς [ἐν] ἰδ ΠΟ σᾶτης ἴο τεβαγὰ ᾿πὶ 45 ἴῃς ἰά64] οὗ 

ὁ Το νἘϊοὰ ϑοπβενημδὶ ἰδίες 'νεῖε αὐάοὰ ὑγένάσνε ογ΄ δοίονεοε ἀρὰ Ῥιαίνε 97 δρῶν 
ΓΟ 



ΧΧ ἹΝΤΚΟΌΌΓΤΙΟΝ 

νϊδάοτη δηὰ ἃ ντίϊεσ οὐ ἰάδθαϊσίην ποη-Πτυγρῖοαὶ ροςῖγυ," ἀπά 
Δϑουρθοα ἴο δἰπι ἸῃαἸϑογ πλϊπαῖοῖυ ὀνεγγιίηρ οὐ {Π15 βϑοσῖ. [ΙΓ δὲ 
Ἐ{|π5 ἰῃ σαηδοίες ἀπὰ ΣΦ ερζοίασίες σδρθοῖ ὃς δοοερίςεα 45 δυϊμοτὶ- 
τδῖῖνε, πείποσ οἂῃ ἴποβε ἴῃ νσυόγός Ὀδ6 50 τερασάεσα. Απὰ [ἢ {{π||ὸ 
ΟΥ ὯὨο0 πεῖρῃς ἰ5 ἴο Ὀς δἰἰδοῃθά ἴο 1τἰ (45 18 ΠΟΙ ζξεηογαὶγ με 4), 
ἴδε 58π|ε [Ὠίηρ τουδὶ Βοϊὰ οὗ τοὶ δῃᾷ 25΄. Α5 ἴο ἴῃ Ἰδῖζεγ (Π]ς ἰὶ 
5 βοιῃθτγηαϑ 8414 ἴῃδὶ 90 ἀδἤηϊϊς ἃ 5᾽διδιηθηῖ (Ὡδπχοῖγ, [μαὶ ρτον- 

ετὺβ οἵ ϑοϊοιθοη μέσα εαἀἰδὰ ὉΥ βοβοῖδιβ οἵ Ἠεζοκίδῃ᾽ 5 ἔἰπ|6) 
τουϑὲ πᾶνε δῇ ᾿ἰβίογοδὶ Ὀδϑὶβ. Βυϊῖ 51}}} τῆογε ἀδῆηϊϊε 5βἰδιοιηεηῖβ 
ἅτε ῥιεῆχε ἴο οογίδίη ΟὈν]ΟΥ ΒΥ ἰαῖε Ῥ88]π5 δϑογ δὰ ἴο Ὀδνιὰ 
(ϑ8εε, ἔοσ ἜἌχδίιρὶς, ψ 951-60), δῃηὰ ἴῃς Ὠἰδίοτγυ οἵ ἴῃς Ῥτορβμεῖϊο δπὰ 
Ὠιβίογί δὶ υυγιἰρβ τραῖτοβ ἰδ ἱαρσοῦδῦϊς τῃδῖ ἴῃς οΟἸἸδοου δηπὰ 
εὐϊείηρ οἵ ἸἰΠς ΓΑΥΎ τηδίοσίδὶ Ὀσρᾶῃ 850 δαγὶν 85 ἴῃς τεῖρῃ οἵ ΗθΖο- 
Κιδῆ. 

Αγξὺυγ δπὰ 1,δγλυ 615 ΜοΟΙΠΟΙ ἅγα βϑῃδάύονυ ἤρυγεβ οὗ ποτα {ππ|6Ὸ 
οὔ πεῖραι παυγε οἂπ ὃς 541ἃ ; 5ε6 ποῖεϑ οἡ 20] 31. ἈΠῸ “ἴῃς 
βᾶ5ε5᾽" ἴῃς οᾶ86 ἰ5 βουλαὶ ἀἰβεγοηῖ ; (ἴῃς ἰδττῃ βρεοῖῆςβ ποῖ δῇ 
ἱπάϊνίάυαὶ, Ὀαὶ 4 εἶά55, δῃα, βίῃσε ᾿ξ 15 Δρραγεηῦν ἀετγινεά τοῖα (πε 
πδῖαγα οὗ [86 πιαΐετδὶ, 50 ΔΓ σδιτῖθϑ ΜΠ ἰξ [15 οσσα ᾿υϑιβοδίίοη ; 

Ῥυΐ ἴτοπὶ ἰξ ἴῃ ἰἴβε! ψὰ ζεῖ πὸ πιοσὲ οῃσγοποϊορίοδὶ αἰὰ ἴδ νὰ 
βδου]ὰ ρεῖ ἰῃ τῇς οπτοίδῃ οἵ ἴῃς αὐ ἴτοπι ἴῃς 5βἰαϊειηεηϊ ἴπαὶ 

τῆς Ὀοοΐκ νγὰ8 σοτῃροββα ὉΥ “ ῥϑβαϊπιῖϑίβ." ὉΒΕῖΠοΓ τῆς δϑογριοῃ 
ἴο “586,65 ᾽ 15 ῬΓΟΌΔΌΪΘ τηβὶ Ὀ6 ἀδιεγηληθα ὈΥ 8ῃ δχαμπληδιίίοῃ οὗ 
ἴῃς οοηϊεῃᾷβ οἵ ἴῃς ϑθοιοηβ ἴῃ χιρβίίοῃ. 

ἴῃ τῆς Ὀοάγ οἵ τῇς Ὀοοκ οἵ δνυσυεγός ἴπεγα 15 0 πιδπίίοη οἵ ΔΩΥ 
Ὠιἰδιοσίςδὶ ρεγβοῃ οσ ἐνεηϊ ἔγοπὶ νῃϊοἢ ἃ ἀαἴε σἂ ὃς ἄγατηῃ. ζἀισί 
πὰ ὥζαέ (301) ἀρρϑᾶγ ἴο ὃς οοττιυρὶ ἰοσγηηβ, [λ6 δἰίθηρὶ οὗ ἀεἰρες 
ἴο Ππὰ ἃ Κίηρ Αἰςείπιαβ ἰῃ 205 ἰ5 απϑυσοοδβϑῆι, ἀπὰ ἴῃς ἀὔβεπος οὗ 

διϑιοτίοδὶ δ᾽] υϑίοηβ εἰϑενγθεγε ἰῇ τῆς Βοοΐς 15 ἱπιθ!]ρι ]ς ἔσοσι τὰς 
μαίυτα οὗ τῇς τηδίοτίδὶ. 

ον ἴῃς ἀεϊετγιηϊηδίίοη οἵ οτὶρὶπ δηὰ ἀδῖες νὰ πχυβῖ, (πετείογς, 

Βανε στεσουγβα ἴο ἰῃίεσμδὶ ἀδῖδ. 
2. Τῆε (οἸονίηρ ἑδοῖβ ἀρρεᾶγ ἴὸ ροίῃϊ ἴο ἴῃς ροβίθχι δη ρετοά 

ἃ5 ἴδῃς τἴπι6 οὗ οτἱρίπαίίοῃ οὗ ἴῃς Βοοῖκ. ἡ 

Τῆς ἰδοϊξ ἀβϑυροη οὗ τιοποϊπμείβηι οδῃ μαγαϊγ Ὀεϊοηρ ἴο ἂπ 

8 Ψ 7 ἀρρδδῖβ ἴο ἕανε Ὀδθη τείειγεὰ ἴὸ πἰπὶ Ὀεοδυϑθε ἴ φίνεβ ἴδε ρἱεΐωυτγε οὗ ἃ 
δρὶεπάϊὰ ταοπαγοῖ, δρὰ ψ 127 Ὀεοδυϑβε οἵ Ὠἰ5 ἔλπιε δ5 Ὀυΐάες οὗ ἴδε Τοπιρῖο. 

τ0ε διλάε δηὰ Εοϊιτπιαηη, Ο Κ1., 1., ΡΡ. 292 ΕΞ. 



ΟΕΙΟΙΝ ΑΝῸ ΡΑΤΕ Χχὶ 

εΑηϊϊεν ἔπηθ. Ἐζεϊκίεὶ (ΕΖ. 6. 8. 23 44.) ἀφοίατοεβ ἴῃμδὶ ἰάοἸδίσυ τγᾶβ 
τιωρᾶηῖ ἰῇ ἴϑγαεὶ ἄονῃ ἴο ἴῇς ἀεπισυςσιτίοη οὗ [επιβαίθτη Ὁγ τὰς 
Ομαϊάεδηβ, δῃηὰ [15 Ἔεχίβίθηος τηοσὲ ἴμδῃ ἃ σἽθῃϊτυγ ἰδῖοσ ἰ5 σοῦ 
νουοῃδα ἕοσ Ὀγ ΖεΟΝ. 1335." [Ὁ πᾶν Ὁς 361] τηδὲ τς Ξαρδϑ, 45 τιοῦ- 
4}1515, πυρῆς ἱσῆοσε Ῥυγεὶν τοὶ ζίουβ δἰτοσβ, ἐνεη ᾿πουρῇ ΠΟΥ πεσε 
85 ΠΟΙΏΙΏΟΏ 845 ἴῃ ἴῃς ῥγεδχι δη ρεσιοᾶ; Ὀυϊ αβίσαὶ ᾿νοσβῃὶ ἰ5 τε- 

[εἰτεὰ ἴο ἰῃ Τοῦ 21 5, ἀπὰ ἰξΐ 1 μβαγάϊγ {κεὶγ τἴμδὶ ἴῃ ἃ Ὀοοὶς οἵ 50 
πὰς ἃ ταῆρε 858 ἴμαὶ οὗ ϑοονεγός ἴμετε 5ῃουἹά Ὅς πὸ Πίηϊ οἱ ἃ 
υϑᾶρς ἴπδὶ νουϊὰ πᾶνε Ὀδεη ἴῃς ἀεδιπιοϊίοη οὗ ἴῃς “ἔξασ οἵ 
Υδηνεῆ." 

ΤὨς δὔβεηος οὗ οδασδοίοσίβιὶς δι οῃδὶ ἰσγαϊΐβ ῬΟΪ "5 ἴῃ ἴῃς βδτὴς 

ἀϊτεοϊοη. Τῆς ἴοιτηβ8 “ [5γδεὶ, [5γδς})5 σονδηδηϊ ἢ Ὑδηπεῆ, 

ἰοταρὶς, ῥγεβὶ, ργορμεῖ"" (86ες τοῖς οὐ 295), 411 οοτηπιοῃ ἰῃ ἴδ 

Ῥτορβεῖς πιϊηρϑ, ἀο οὶ οὐουῦ ἴῃ νυνεγός. Ὑλεδε Ἔχργοββίοηϑ 
ἅ1εῈ ἰουπα ἰῃ ροβίεχ ἴδῃ τ ηρ5, δηὰ τποὶγ δῦβεηος ἰῃ δνουενὸς ἰδ, 
τῃεσείοσε, Ὠοῖ τρογεὶν ἃ ταδιϊοσ οἵ ἀαίΐς ; Ῥυϊ ἰἰ ἰ5 ἀἰβίους τὸ ὑπάοτ- 
βἰδηὰ ΠΟΥ͂ δὴ [Ξγδ}ὶ ἰ3ἢ εἴ 8] δηὰ τοὶ ρίουβ ττίϊοσ οὗ ἴῃς ργεῦχ- 
δὴ πιο, τυμδίενου [6 ΠἸΙΟΓΑΣΎ ἔοστῃ οὗ ἢΐ5 ποτὶ, οου]ὰ τείγαίῃ 
ἔτοτὰ τηδηϊοηίηρ ἰὨεη. ΤΉς 58π|6 γειηδηῖς ΠοΪἀ5 οὗ οἴδοσ τε] ρίουβ 
Ἰάεδϑ τοίοιτεαά ἴο ἀῦονε (8 5, Β). Τῆο δοϊ (δαὶ ἴῃς ἴθγηὶ “ αν," 

πῆς ἢ (τ εῖθογ ῬσίεβϑΕ]γ ΟΓΥ ῬΤΟΡ ΘΕῸ) ἴῃ Ὀγθδχ δὴ νι ηρβ αἰννὰγβ 
της 85 ἴῃς σοιητηαπά οὗ γαμνοῖ, πόσο ἀδοοῖοβ ἴῃς ἰηδισαοίίοη οὗ 

ϑᾶζεβ 5 βἰρηϊβοδηῖ. Αϑ ἴῸσ ἴπε πδίοηδὶ ἤδτης “ Ὑδῆσεῃ," τεαυθηῖ 
ἴῃ νουεγός, ἃ οσουτβ ἴῃ 32η- δέγα, δὰ ψὰ τηῦϑί δβϑυσης τῃδι ἴἰ 

ν85 ἴῃ ΠΟΙΏΠΊΟΏ υ8εὲ Διιοηρ ἴΠ6 [εν ἀονῃ ἴο ἴῃς βεοοηά ςεηζυγΥ 

ΒΟ [πη ἃ νοχζα, ᾿ἴ ἔοσ τῇς πδιὴς Ὑδηπεῃ νὰ βυϊνβιτυῖϊς “ σοά,᾽" 
ἴπετε 15 ποῖ ἃ Ῥδσαρταρἢ ΟἹ ἃ βθηΐθῃηςς ἰῃ ἤγούεγός πο ἢ σψουϊὰ 
ποῖ Ὀ6 85 50:20 6 ἴῸΓ ΔῺΥ ΟἾΠΕΙ ῬδΟρΐς ἃ5 ἴογ [ϑγϑθεὶ. ΤῊΪβ ποη- 
μδιϊοδὶ ἔοστῃ οἵ ᾿μβουρῆς Ὀεϊοηρβ ἴο ἃ βοτί οἵ ουἱϊαγε πῃϊοὴ ἀϊὰ 

ποῖ εχὶβῖὶ διηοηρ ἴῃς [εν8 1}}} [6 πεσε βοδίϊοσεα τῆσγουρδουϊ ἴῃς 
ποι] δῃὰ σᾶτης ὑηάεσ Ρεγβίδη δηὰ στοαὶ ἰηβυδηςς. 

Τῆς 5οεἷδὶ 1 ἀερίοἰεὰ ἴῃ ονεγὸς ἀοεβ ποὶ ὕεασ (ἢ 6 τηλεὶκβ οὗ 

4 Ζεςῖι. 1:--ὃ δηὰ Μαϊδοδί ὑσίηβ πὸ δοουξαίοη οἵ ροϊγιμείβεω αραίπει τμεἰς οοπίεπι- 
Ῥογασίεβ ; Ῥεσῆαρα ἰάοϊδίγσγ, μεϊὰ ὑπᾶεσ ἰθ ἴτε μετ οά οὗ τεοοπειγυςου, 5κβονεά 

ξεῖν αἱ ἴῃς ἰαίεσ τἴπηε τερσεβεηιδὰ Ὦγ Ζεο. 133, [1ἰ οου]ά ποῖ, πβονενεσ, πᾶνε Ὀεεῃ 
ψεῖγ ῥγοιιίεὶ ΟΓὁἩ ἀδηρετουβ δεζ ἴῃς Ἔχὶϊς. 

ἘΝ ΒεΣ τδε εν Ὀεζαη ἴο ξῖνε υΡ ἴῃς υἱίεταπος οὗ ἴδε ἤατῆςε Ὑδυνεῖ, δὰ ἰὼ 

βυὐειτυΐε ἴον ἰ Αὐοπᾶγ δπὰ οἴδες ἰεσγηϑ, ἰ5 υποετίδίη. 



Χχὶϊ ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΟΙὰ Ιβταεὶ. ὙνΏ]ς ροϊγζατιν ἰβ τεοοζηϊζεὰ ἃς ἰεβαὶ οὐ ἰ8 Δ8ϑι πιο 
ἴῃ δὴ οχιδη οοάς (1μεν. 188), Ποῖα ἸΠΟΠΟΡΑΠΥ ἰ5 ἰδίκθη [ῸΓ 
ξιδοῖιεά. Αρτίουϊυγαϊ Ρυγβυϊβ ἅτε τηθηποηοδα (ἢ 44), Ὀυϊ [δὲ 
οἰεῖ αἰϊοπίοη ἰ5 ρίνεη ἴο ΟἰΥ ἰἰἶς τ τἢ 115 ρθοὶδὶ οσουραϊίουβ ἀπὰ 

τε ρ ΔοΩΒ (866 ὃ 5). ὙηοΓα ἅτ πυμηοῖουβ δηὰ δ ρἢδῖϊς ννᾶση- 
ἱῃρβ ἀρδϊῃηϑὶ πιδὶοίουβ βοββὶρ, βοίῃρ βεουγγ, στεθὰ οὗ ἸὩΟΏΟΥ, ποο- 
ταγηδὶ το ΌΕΙΥ, πιυγάοε, ἀηᾶὰὰ ὑπο μαβο τ ---- νίο65 δηὰ ἔδυ] νος, 

τῆουρἢ ροβϑ:0]6 ἴῃ ΔῺΥ τοϊεγα ὈΪ ν οσρϑηϊζεα σογατη τ, τεσα 5ρε- 
οἶδ}}γ. ῬΡσοσηϊπεηῖ ἰὰ [ἢ ς ροϑίεχιδη οἰτί65 ; οἡ ἴῃς Δ5ι- δηθὰ νἱςς, 
ἴο ΜΠΙΟΝ 80 τηυοῖ 5ρδος ἰ5 φίνδη ἰῇ οἢδ. 1-, 8ε6 ῃοῖεβ Οἡ 2} κ᾽ αἱ. 
Τῆς βγβίετῃ οὗ εὐυοσαδίίοη ἀβδυτηθα 85 ὀχίβιηρ ἰ5 οὗ ἃ τυοἢ πιογὲ 
δαναῃοβδά 58οεὶ ἴπδη μαι ἰηάἀϊοαϊεά ἴῃ Ὠϊ. 6. Τῆς “τεαυξηΐϊ τηθη- 

οῃ οὗ Κίῃρβ 45 ἃ οἶδβθ ἰὴ ἴῃς ποσὰ, δῃὰ 845 ρείβϑοῦβ ῇοτλ ἴῃς 
Ῥηναῖς οἰζοῃ ταϊρῃϊ πηεεῖ ϑοοίδ!ν (86ς 23}, ἀπὰ οἴδεῖ τοίδγοηοαϑ 
ἴῃ 8 5), Ὀεϊοηρβ ἴο 8ῃ ογάεσ οὗ ταϊηρβ (ογεῖρη ἴο τὰς οἱάετ [6 (οἔ. 
Ὁι. τ} 05 154. ττὖ απ); ἴῃς Ὀεβὲ Θοτη πη δηϊδευ οὐ ἰΐ ἰβ ἑουπὰ ἰπ 
τῆς Ρῥἱοἴαζεβ οὗ τογαὶ 16 ρίνδη ἴῃ [οβορῃυ8 δηὰ 5: πλ1] τ ἢἰβίοσί 8. 

ΤᾺῈ ΡῬΒΠοβορδῖοαὶ σοποερίοηβ τείοιτοα ἴο ἃῦονς (ὃ , () ἅγὲ 
ουῖ οἵ ρίδος ἰῃ δΔῇγ ργεῦχι δῃ σθηίυγΥ ΟἹ ἀυσίηρ ἴῃς Ἔχ ϊθ. ὙΠΕῪ 
τοδη οϑιὶγ Ὀεϊοηρ τὸ ἴα τἶπις θη ἴῃς [6 τ} σδπς ἰηῖο οἷοβε ἰπίοὶ- 
Ἰεοῖαδὶ οσοηϊδοῖ τῖτὰ τἴῃ6 Ὠοη-ϑαιαϊες ποτ ά. 1 μᾶ5 Ὀδθῆ βυρροβεὰ 
τδδὶ τ Ὺ νετε ἀεγινεά ἔτοπι Ρεσβία, Ὀυϊ [ἢϊ5 5 Παγάϊγ ρσγοῦδοὶς ἰἔ 
ἯΕ ΤὭΔΥ Ἰυάρε ἔτοπι ἴδε Ἔχίδηϊς Ῥεσβίδῃ βδοσεὰ Ὀοοΐκβ: πνίβάοπι 
ῬΙδγβ ὩΟ βυςἢ ὑχγοπιίηςης ρᾶγὶ ἴῃ ἴῃς Ανεβϑίδ 85 ἰΐ ρίαγβ ἴῃ φνυσεγός, 
ἴῃ ἴῃς Οδίμαβ, ἰξ 18 ἴτυς, νᾶγίουβ αυ811165 ἃσε ρεγβοηϊβε, Ὀυϊ 

διθοὴρ ἴμεϑε ἰΐ ἰ5 νϑάου ἴο ννἰοἢ ἰοδϑὶ ἱτηροτίδηος 15 διδοῃθά, 
δηὰ τῆς Ανεϑβίδ 18 ἴῃ βεῆςτσαὶ τοσς Ἔοοϊ εϑἰαϑιςδὶ [Ὡδη ὈὨ]Οϑορϊοαί. 
Ιη ἴῃς γγεβῖ " ἰΐ 8 ΟὨΪΥ ἴῃ ἀγαθὸς ἴμαῖ γα ππὰ ἴπδὶ ἰἀεηςΠοδιίοη. 
οἵ Κπονίοάρσε δηὰ νἱτῖας ἩΒΙΟΝ 5 σμαγδοϊογβες οἵ ἴῃς [εν βὲὶ 
νϊβάοπι 1Πεγαῖυτε --- ἃ ἰσαὶϊϊ πο ἴῃ Φνυσενός 15 Ἔβρθοὶδ!ν ῥργοτα- 
ἱπδηῖ ἴῃ οἶδ. 1-, Ὀυϊ ἄρρθᾶγβ «30 [πγουρδουῖ ἴῃς Βοοκ. Τῆς 
]εννβ βεεῖι ποῖ ἴο ᾶνε Ὀεοοΐης δοαυδίηϊοα νι Οτεεὶκς ΡὩ]ΙΟσΟρἢΥ 
Ὀείοσε ἴᾷς οοηᾳυεβὶ οὗ ΑἸεχαπάεσσ. 

4. Τῆς 88ηε ἀδῖε (ροβίεχὶ 4) 15 ἱπάϊοαϊοά Ὁγ ἴἢς υϑε οἵ ἴῃ 
ἴΕΙΤῚ5 “ νίβάοηι " δηά ““πῖβε"᾿ 'π ΟἿ. Μοσε ἴδδη δαὶ οἵ ἴῃς οἊ- 

8. ΤΏ [πάΐδα ἐγξίοπιϑ τοῦδ Ὺ ὃς ἰεῆ ουἱ οἵ οοπεἰδοταίίοη; ἴδεξε ἰδ 8ο ξοοά Βίεῖοι- 
ἐραὶ στουπὰ ἴος Ξυρροείης Α Ηἰπάοο ἰπἥυεηςε οὐ Υν ἐξίογῃ Αδίδ ἂς οδεὶγ ὃς "6 
(γα ΤεὩΌΣΥ Β.Ο. 



ΟΕΙΟΙΝ ΑΝῸ ὈΑΤΕ Χχ 

ουὐτεΏςα8 οὗ 686 ἰεΓΠῚ5 σὰ ἰουπὰ ἴῃ τς ννβάοτῃ Ὀοοΐκ, δηὰ ἰῇ 

τῆς οἵδες ὈΟΟΪκ5 (Ἔχοορί ἰῃ πα ἃ ἀόζϑὴ ραβϑβᾶβεβ ἰῃ ἰδῖς γοῆδοιίνα 
Ῥ5481π|5} Ὧ0 ῬἢΠΟΘΟΡ σαὶ β8εῆϑα αἰίδοθδβ ἴοὸ ἴθι. [ἢ ἴῃς Ὠἰβίοι- 

ἰςδὶ δῃὰ Ῥιορδειίοδλὶ νυιπρβ [ΠΟΥ ταίογ ἴο πο δη σαὶ ΟἹ σι ϑιϊς 
5Κ1}} (Εχ. 39} 154. 40Ὁ 1 (ἢγ. 2252), οἰδνειηεββ ἴῃ Τσάϊηδιυ αὔαίτο 
(2 ϑ84π|. 1:35} 14), ΡΟ] 4] βϑαραςοῖγ (Οεη. 41 Ἀι. τἰΣ 154. 35 10} 
7ες. 85) ΕΖ. 27") 28' Εξιῃ. 1.2), τηδρίοδὶ οὔ ὑσορδεῖίς καοπνίθάρε 
(Εχ. γ11 Ῥδῃ. 51), οὐ ζεῆθσαὶ ἱπιε!]ροηος (Ηοβ. 142) 158. ττὮ). 
Ιῃ νουεγὸός πὰ ἴῃς οἴμοι ἡ βάουῃ Ὀοοΐκ5 [ΠΥ τεϊδῖς ἴο ἃ ἀεῆηϊῖε 
εἶ455 οὗ βᾶζεβ ὙΠοβῈ ἑπποιίοη 15 ἴῃ 6 Ρυγϑαϊ οὗὨ υηΐνοῖβαὶ τροσαὶ δπὰ 

τε] σίουϑβ νγίβάοτα ---- ΤΏ ὙΠῸ, ὉΠ}}Κς τὰς Ὀτορμοἴβ, ΙΔ Ὧο οἷαΐπι ἴὸ 
βυρεγηδίυσαὶ ἰηϑρίγαϊίοη, Ὀὰϊ τηδῖςα [ΠΟΙΓ ἀρρθδὶ 5: ΡῚῪ ἴο πυτιδῃ 
τεδϑοῦ. ἴὴ δἱ ἰδαδϑῖ ος ράᾶβϑβαᾶρα οἵ ἴῃς ἰδῖογ ὑγθδχὶ δ τἰτης (76. 
οἴ 32) τῇετὲ ἰβ ἴῃς βυρρεοβιίοη ἴδὶ τῆς εἴμῖοδὶ ῥτορμεῖβ ἰοοκεὰ 
ὶϊἢ ϑυβρίοίου οὐ [6 σΟΠΙΘΩΙΡΟΓΑΙΥ “ ῖϑε πιθη,᾽" τ Ὦο5ε νϊβάοτα 
ρΡρεδῖβ ἴὸ Ὀε σοπίγακιοα σι τὰς ἴσας εἴθῖοδὶ] κηοσίεαάρε οἵ Υ4ἢ- 
πεὶ; ὃυΐϊ ἰπ γυνεγός ἴῃς βᾶρεβ ῥγοβεηΐῖ τπειηβεἶῖνεβ 85 ἰθρὶ παῖς 
δῃά ςοτηρεῖεηϊ τεδοδεῖβ οἵ [ῃ]8 Κπονιεάρε. ὙΠετε οοουϊτεά, οὈ- 
νἱουβ)γ, ἃ ποίθιγοσιγ σῆδηρα ἰῃ ἴῃς ομαγαοῖογ δῃὰ ροβιοῃ οὗ ἴἰε 
πὶβε ἴθ, δηὰ ἴπε οπδηῆρε οουἹὰ ἢανε ἴδε ρἷαος ΟἿΪΥῪ δῆεσ ἴῃς 
εχιϊο. 

Ο(οπῆττηδίίοα οἵ [ἢ ϊ5 νίονν τᾶν Ὀε οὈϊαϊηοα δῸπι ἴδ οοπείἀετα- 
ὕοῃ οἵ ἴπε υπϊγ οὗ ἴῃς ρστοὺρ οἵ ἸΝιβάουῃ Ὀοοκ5 ( 7οό, νουεγός, 
8Βεη-δῖγα, Ἐερεείαεες, Ἡάον 97 ϑοίονιομ). ΑἹΙ τε8ς Ὀοοΐκβ, 

του ἴποτς αγὲ ἀἰβεγεησεβ διθοηρ ἴπαῦι, ἀγα ϑυ βιδ ΠΑ ΠΥ ἰάφη- 

ὥσδὶ τας ἢ στ τῆς οἴδμεσβ ἴῃ ΤΠ εὶς ΡὨΠ]Οβορῃΐοδὶ ροϊπίβ οὗ νίενν δηὰ 
ἰδ τῃεὶγ εἴ 8] οοάς8. ΤΠΕΥ πᾶνε ἴτε 5Ξ4πὶς οοποθρίίοη οὗ νίϑάοηι, 
δηὰ, 1 νὰ οτοίὶ 2 οὖ, ἴμεν Ῥογίσαυ ἴμε βδπης ρεηεγαὶ σοπμάϊξίοη οὗ 
ϑοςεῖγ. Το 5ἰ πη ϊατὙ Ὀεύτνεεη υυενός δπὰ 82η- ϑίγα ἰβ 6βρε- 
οἶΑΠν βεΠἰκίηρ.'. Ιἐ ἰβ ποῖ ἱτηροββὶ]ε τπδὶ [με 5: τι ]ὰτὶγ ἰ ἀυς ἴῃ 
Ρατὶ ἴο Ὀοττονίηρ (Ἰπουρ ἰδ τπιᾶὺ Ὅς ΘαυΔΙ τς }] δοσουπίεα ίος 
ὉΥ ϑυρροβίηρ ἴπδὶ τῇς ὕνγο Ὀοοκε ἄτενν πιαῖοσίαὶ ἔτοτι ἴῃς 9816 
βουχος8, ἀπὰ Β5. μα58 ποῖ ἴῃς ἴοῃς οὗἁ δὴ ἰπηϊϊδῖοσ) ; δυϊ ἴῃ ἴδαὶ 

οἂϑς ἴῃς ἴδει τπᾶὶ Βεη-ϑίτα ἱπιϊίδίοα υσεγός ταῖμοσ ἴδ [ἢ 6 

5 ΤὮε πιοεὶ ποίϊδυϊε ἀϊδετεηος Ὀείνεθη ἴδε ἵννο Ὀοοίκ5 ἱξ (Ὡς πδιίοβαδι στο οου- 
οερύου οὗ ν΄ άοπι ἱπ οὔε ραδβασὸ οἵ ἴδε ἰδίϊεσ (οἷ. 24); αὶ (δὶς ὧοεδ δοὶ ἱδπεραὶγ 
ἴθς ξεϑεσδὶ σἰπιϊϊδείγ θεία ἴπεα. 8.5. ογ38 (τ ΐο ἰα ἰἰς ῥῬγαδϑαὶ ἴοσπε δρροδε 
το δεν υυἱϑώοαι τῖὰ [86 Ἰοτ) ἱξ ροδεί! γΥ ἃ εἰοας. 



χχὶν ἹΝΤΕΟΟΌΌΤΙΟΝ 

Ῥτορδμδῖςδὶ Ὀοοδβ βυχρεβὶς ἴῃαὶ ἢἰβ δἰϊη 65, Ἰητο!]εοῖυδ], πλογαὶ, 
δηὰ τεϊϊρίουβ, γεῖε τῇ ἴῃς βαρεβ, ἀηὰ παῖ ἢς Ὀεϊοηρεὰ ἴο {Πεἰτ 
Ῥεποά. ὙΒδῃ γα σοπβίάοσς ἴῃς υπϊαυ θη 688 οὗ ἴῃς ἸΜβάοτῃ ρστουρ 

δηά τῆς 5 ϑίδητ 4] τααΐαα] Ἰάἀ θη οὐὁὨ τῇς Ὀοοΐε5 σοτηροπβίησ ἰζ, ἰξ 
ἰ5 ἀῆσαϊε ἴο ἀνοϊὰ τς σοποϊυδίοη τμαὶ ΠΟῪ 411 Ξρσδὴρ ἔἴτοτῃ οὔς 
Ἰητ6]δοπι4] πὰ τεϊϊρίουβ τεπάθηςυ, δηὰ ἴπαὶ ἴμεν Ὀεΐοης ἴο τῃς 

5816 οὐἱΐυταὶ ρετοά. Τῆτγεε οὗ ἴπεπὶ (3.5., Φεεὶ,, 15.) ᾶτὲ Ἵογ- 

ἸΔΙῺΪΥ οὗἩ ἴῃε βεοοηὰ πὰ ἤγβι σεηϊυγιεβ Β.0., δηὰ ἴῃς οἴδεν ἵνο 
σδηποῖ Ὀ6 ΥΘΙῪ ἔα τειμοναᾶ ἴῃ {ἰπ|6. 

4. ἴἴ τὺ Ὀ6 Ῥοββί]ε ἴο οὈϊδίη ἃ πῆοσς ἀεῆηϊϊε ἀδίς ἴον ὥγυνυ- 
εγός ὉΥ σοταρατίηρ ἴῃς ἡ ͵5άοτη Ὀοοὶκ5 ομ6 στῇ δποῖμοι. Α ἴπο- 
{ο]ὰ ἀϊνϊβίοη οὗ τῃεβε ὈΟΟΪκ5 αυ ὃς πιδάε, δοσοτάϊηρ ἴο ἴῃς Ροΐπὶ 
οὗ σοϊῃρᾶγίβδοη. ἴη γεραγὰ ἴο βρεουϊδῖίνε τπουρῆς πον (411 ἰηῖο 
ἴνο βυῦ-ὅτοὺρβ: "οό, Ξεεί,, ΒΘ. ἀϊδουβ5 ἴῃς αιιοϑιίοη οἵ ἴῃς )υ5ιος 

οἵ ἴῃς ἀϊνίης ρσονοτημπεηὶ οὗ τῆς νοτὰ ; ὥγου. δῃὰ 2..5. ἰσῆοτγε τ} 18 

αυσοῆοῃη. [Ι͂ῃ τοραγὰ ἴο ᾿ἰϊεγασγ ἴοσπὶ δηὰ ρϑηθγαὶ γα]! ίουβ ἴοπα 
ἴδετε ἀγα ἴΠ6 ϑσυῦ-ρτουρβ: 206, ἔγου., 8.5., σὨϊο ἢ ἄρτος ἴῃ τηγιῃ- 
ταῖοδὶ ἔοστω, ἰῇ ἴῃ 6 σοποθρίοη οἵ ἴῃς τἱρδίθουβ δηὰ ἴῃς ψἱοκοα, δηὰ 
ἴῃ ἴῃς νίενν οὗ ἴδε ἔυΐυτε ᾿Πἶδ ; δηά ΖΦ ε., Ἡ5., πος ἀερασί ἔσο 

ἴῃε οἱά ᾿ΠΟΤΑΓΎ ἔοστῃ, δηὰ αἰίδοῖ ἀπὰ ἀείεμα τἴῃ6 πον ἀοςσίτίης οὗ 
ἱπητη τ Δ} γ. 

Ὑπουρῇ ἀγρυπηθηῖβ ἔτοτη ἀϊοϊίοη πᾶνε ἴο Ὀ6 υϑεα νὶϊῃ ρτοδὶ 
«δυῦοῃ, ἴῃς (ΟἸ]ονηρ βἰαϊειηεηὶ οὗ ἴ6 ὁσουγτεποθβ οὗ 24 δἰ μίοδὶ 
ἴΟΓΙΩ5 ἴῃ "οό, ἔγου., ἀηὰ Ξ εκεί. ταᾶὺ ὃς οἵ ναϊυς, [ θεΐπρ Ῥογῃδ ἰπ 

τοὶηὰ τη δὲ ἴῃ εχίθηιϊ ἴῃς τῆτες ὈΟΟΚΒ ἅτε ἴο οὔθ δηοῖδοσ δρουῖ ἃ8 
35:32:13.5 ΟΥὨ τῆε ἴογπὶβ ἱηνοϊνίης ἴῃς ἰάεα οὗ τυϊρίονε ἴῃ 6 

βἴοτη ὨΞΗ͂ ἰ5 τηοβὶ ἐγεαυδηῖ ἴῃ Ξε, βουηενμαὶ 655 80 ἴῃ ὥγοῦ., 

τη ἢ 1685 ἴῃ 70, ἴῃε δά]. 139) ἰβ ἰουπῃά 9 {ἰπ|65 ἱῃ ἄγυῦ., οὔσας 
ἴῃ εεί., οὶ αἱ 41} ἰπ 7οδ; οἵ ϑβυϊδβίδηϊινεβ ΠΕ (ΞΞ τυϊεο»ε) 15 

Ῥδουϊαγ ἴο ον. (ςἢ 8. 1-} ; ΓΞ 8 ἰτεαυθηῖ ἰη ον. (τ ΒΕ 

ἴῃ. 1.), πιο [655 τεαυδηὶ ἴῃ 20, πηϊίηρ ἴῃ Ζερί.; ΤΟ ἰβ οοτα- 
τοοη ἰῃ γου., τας 1655 σοτητηοη ἴῃ Ζεκ, 51}}} 1655 ἴῃ ,οὅ, ΞΕ 
8. ποῖ ἱητεασυδηῖ ἴῃ γον., τατὲ ἴῃ 7οό, οὶ ἰουπὰ ἰῃ Φεώ., ταῦ 
ἃηὰ ΣἼΡΓ (τπλοτε βεθεσαὶ ἴθγτη8) ἀγα δαυ δ} σοτητηοη ἴῃ 7 οό δπὰ 

- ΦῚι: νουἹὰ ὃς ἀεείσανὶς ἴο ἱποϊυς 8επ- δέγα ἰῃ (ἢ ς οοτηρδγίβου ; Ὀυϊ [δὶς ννἱ]} ἠοῖ 
6 Ροβ510]6 {}}} ννυς ἢανε τῶοτε οἵ ἰϊς Ἡεῦτεν ἱεχί. Οἱ, ἰἢς Ἰἰσὶ οἱ Ηςεὺ. νογὰβ ρίνεη 
ἦῃ ΟΟὟΪΟΥ δηὰ Νευθαυετὶ Φοεεεατέλεες (8.5. 301δ-4011) ;, τὴς Ἰῖ5ῖ, οννενεσ, ἤεεα 9 
τενἰπίοῃ. 28 εη- γα ἀρρεᾶτβ ἴο οοπίδίῃ πιογε ἰαῖς 'νγογάβ ἴὔδῃ ὥγουε ὅς. 



ΟΕΙΟΙῚΝ ΑΝῸ ῬΑΤΕ χχν 

νου., δῃᾷ ἃτα Ἰλοκίηρ ἰπ Ξε ΟΥὨ νογὰβ Ἄχργοβδίηρ γον 59 ἰβ 
(τεχυεπὶ ἴῃ Ὥγυῦ. δὰ Ζεεί,, ἀμὰ πναπτηρ ἴῃ 7οδ,; ἴδε ἰβ σοπιτθοῃ 
ἴῃ Φου., νΕΥῪ ταῖς ἴῃ 7οὅ, Ἰδοκίηρ ἴῃ Ξε; ῬΏ δ Ῥεου αν ἴο 
γου. Τὰς νεγῦ ΧΌΠ “ἐπ οσουτβ 8 τἰπ265 ἴῃ ἴῃς Ῥοετὰ οἵ 796, 
οὔος ἰηῃ ΖΞ: ., τοὶ δὲ 411} ἰῇ ὅγου., ἴῃα ρατγιὶοὶρὶς 15 ποῖ ἰηίγεααςπὶ 
ἴῃ Ζεκ,., ἰε85 ἐγεσυςηῖ ἴῃ ὥγου., ἰΔοϊκῖηρ ἴῃ 2720, ἴῃ6. βυϊβιδηϊτίνα 15 

ἀὔουϊ δαυδῖγ σοτητηοη ἰῃ 7οδ δῃὰ ὥνου., ἀρὰ ἰβ ναπῦηρ ἴῃ Ξε, 
ΟΥὨ τειπτὴβ ίοσ ἐπεωοηίοη τῇς που ΠΠΏΏ 15 ἰουπα ΟὨΪγ ἴῃ ου., 
τὰς νετῦ οἵ [815 βἴδηγ 15 ἀδουΐ δαυδὶὶν σογτητηοη ἴῃ γοὸ δηὰ νου., 
δηὰ ἰ5 Ἰδοκίηρ ἰῃ Ζερ,., τῆς βἴθτη Ὧ' 5 τάσα ἴῃ )οό, τεχυεηὶ ἴῃ 
ου., ποῖ ἰουπὰ ἰπ Ζεώ,. ΟΥ̓ πογάβ 5ἰψηϊ γος σαν ἴῃ [ἢ 6 5θηῆβὲ 

οἵ ἐσπάμεί ᾿ΣΠῸ ΟσΟυΓΒ ΟἿΪΥ πῃ ἤγοῦ., ΤΥ ἰΒ σοπηηοη ἴῃ 7οὁ ἀπὰ 
ον. ἀπιὰ ταῖτὲ ἴῃ Ζ ε,, Ὡς τ δηὰ πΏΓΟ, ἀρουϊ ἐαυδ}ν οοιη- 

το ἰῃ )οὁ ἀπὰ νου., ἅτε Ἰδοϊεϊηρ ἰπ Φεως ΤΉΕ ἴεσηηβ ΘΠ δηὰ 
πη, δίμάισες ἀπὰ γαῦον, ἀταὲ ποῖ υποοτηθοῃ ἴῃ ον., Ὀὰϊ τῆ 6 ἤτοι 

ἰβ ΙάτῈ ἰὴ )οὖ ἀηπὰ πδηϊίηρ ἴῃ Ζερ,, να ἴῃ βεσοηὰ ἰ5 σᾶγε ἴῃ 
Ἑεε. ἀλὰ ναπηρ ἰῃ 7οὅ. ΤᾺΣ εονεπαρα 15 ἰου πὰ 10 {ἰπ)ὲ5 ἴῃ 
»Ῥνυ., τπῖςε ἴῃ Φεκὶ, ομος ἴῃ 7οὅ, Ὀὰϊ ὥγα αἰ τἰτη65 ἴῃ ὥγοῦ., οὔσας 

ἴῃ "ό, ἀπᾷὰ ποῖ δἱ δ]} ἰη ξεωώ. Ὑνογάβ -ΞὸἜ εήλέεαλν ἐγοοζεά ἀο ποῖ 
ὁσου ἴῃ Ξε; ΡΟ 1ἰβ σοτώτωοπ δηὰ 5.) τᾶτὸ ἰῃ ὥου., ἀπιὰ Ὀοτῃ 
ἱειτ5 ΑΓῸ ΨΕΙῪ ταῦτα ἰῃ 7οὖ (οη ἴδε οἴπεν παπᾶ γὴρ, ἰουηὰ 5ενετγαὶ 

ἴπ|65 ἴῃ “οὖ, ἀοεβ5 ποῖ ὁσοὺγ ἰῇ ον. δπὰ 2:24). Ιἰ γι} θὲ οὐ- 
βεινεὰ ἰῃδῖ, 50 (ΔΓ 85 {15 ἰδὲ ροςβ, δε, 1ῖβ ὭθαΟΣ ἴἤδη 7ο ἴο 
νου. ἴῃ σετγίαίῃ ἰαττὴβ οἵ τῆς τῆοσα 53: Εν βοϊθπῆς νοσαρυ συ 

(ϑπ, πϑϑπ, 13), τυ, ῬΌΞ, ΚΌΠ), ἴῃ βροῦσγαὶ ἀνοϊἴηρ ἴουτὴβ ἴπαὶ 
αν ἃ τεϊϊρίου, δ} ο] εϑἰδϑιοδὶ, ογ Ποτίδίοσυ οοϊοσίηρ ; 70, οὔ ἴῃς 

οἴδοσ μδηὰ, ἰ5 ἤθάσγεσ γου. ἰῃ ἴῃς ἀϊςτίίου πθῖο ἢ ἴῃς ἸαΓΟΙ 9ῃδγοβ 

ψῖἢ τὰς υσίεν. »)ὲ τῊΔΥ Ἰβεῆος ΧΟ ΘΟΪΥ ἰηΐεσ ἰῃδὶ (6 Ρἢ]]ο- 

ΒΟΡ οὶ σοῃοερθοῃ οἵ νιβάουι ἰ8 1655 ἀενεϊορεα ἰπ 7οὅ τῃδῃ ἰῃ 
ΤῬουενός, ἀπὰ τῃαϊ ἴῃ ἰοστηθὺ ὈΟΟΚ 15 δα θοῦ ἴδῃ ἴῃς Ἰαϊῖεσ, Τῆς 

8816 σΟῃΟΪυβίοη βεεῖηβ ἴὸ Ὀ6 5υρροβίεαὰ ὈΥ ἃ σοιηρδγίβοῃ οὗ ἴῃς 

τεργοβεηϊδιίοῃ οἵ νυ͵ϑάοπι ἰῃ οῦ 28 (ἰὴ νι ϊοἢ τγϊβάοτῃ ἰ5 βαϊὰ ἴο 
ὍῈ υῃάϊ!βοονεσαῦϊε ὈΥ τηδῃ, δαΐ 15 ἰἀοῃῆεα, 45 15 4]15οὸ οἤεῃ ἀοῆς 
ἰῃ ου., τ ονεάϊεμος ἴὸ Οοα) σι ταὶ ἴῃ Ῥτ. 8 (πὰ νῃϊο ἢ 
νὶβάοτῃ 15 δἰπγοβὶ Ἰἀδπι δα νὰ Οοα Ὠἰπι56 })." 

5 Ἐοὸγ ἴδε ορροεῖϊε νἱενν δες Βυάδάε᾽5 ΜῈιεού, Ξἐπἰείνης. ὅϑοόστὶς οτος τοραγὰ νυ.38 
οἵ Ἰοὺ 28 25 δὴ εὐϊϊοτίαὶ αὐάϊιίοπ ; ἴῃς εχοϊβίοῃ οἵ [15 γεῦϑε υν}}} ποῖ ταδίθγι!}ν 



. 
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Τῆς βεηεγαὶ ἰμίεγεηςθ ἔγοτα ἴδ 686 σοηβι ἀογα ἢ 5 15 [ἢδϊ τηοϑβῖ οὗ 
Ῥουενγός βιἰατιὰς ἰῃ {πὶ Ὀεῖγοεη γοό δηὰ 386η- ϑίγα. Τῆς ἀαῖς 
οἵ ἴῃς ἰαιζεγ Ῥοοῖς ἰ5Β δρουϊ ΒΟ. 19οθ. ΕῸΥ 7σὁ ἴῃ 5] τί γ Ὀε- 
ἴπσδοθῃ 15 Ὠἰδϊοτίοδὶ γεδεις ἀπὰ ἴῃδὶ οὗ 158. 53 Μαὶ. 3." 15 βυρροϑβ ἃ 
ὕμπηε ποῖ δαεεν ἤδη ς. Β.Ο. 400, δηά τς ΠοΠ-ὩΔΌΟΙΔΙ δηᾶ βρεου- 

ἸΑϊῖνε ἴοῆς οὗ ἴῃς Ὅοοϊκ Ροϊηϊβ ἴο ἃ ἀδῖε ΠΥ οἵ ἃ πυμάτεα γεᾶτβ 
8811 Ιαῖοτ." Ὑγὲ τδυ5 Βανε ο. Β.Ο. 300 85 ἴῃς Ὁρρετ ᾿ἰπιῖῖ ἕου γυυ- 
ἐγός; ἴον ἴῃς ἰοτεῖῦ [ἰπ|ϊϊ 8εὲ6ὲ ἴῃς (ο]ονίηρ ράγαρταρῃ. [Ιἢ [ἢ ϊ5 
βἰδίδπχθηΐ οὗ [ἴῃς τοϊδοη Ὀεΐϊτεθη 7οὁ δηὰ νουέεγὸς ἴπετα ἰβ οης 
Ῥοίπι τμᾶῖ τῊΔΥ 586 6πὶ ἴὸ τηδία ἃ αἰβιου!γ. [τ 5 6] 4 ΌὈΥ ϑ3οπὶς 
οὔ 5 ἴπαῖ ἴῃς βοερσαϊὶ ἴοης οὗ [δ ἔοττηοῦ τηυβὶ Ὀεϊοης ἴο ἃ ἰαῖες 
Ῥεποά τη τς οαἰπὶ υπϑρεουϊαῖίνς δἰταάς οὐἩ τῇς Ἰαϊῖετγ, τ ῃϊο ἢ 
δοοοσάβ τὰ (μὲ ροϑβιτίοῃ οἵ [οὐ᾽58 Εποηά5. Βυῖ (ἢΪ8 ροϊηϊ, νεΙῪ 
Ἰπιογοβηρ ἰῃ 115 βυρροβιίοῃβ, β8εο5 ποῖ ἴο ὃς ἀδοϊβθῖνα ἰοσ τὰς 
ἙΒσοδοϊορίοδὶ γεϊαϊίοη οἵ [ῃ6 ἵνο Ὀοοΐζβ. [{ 15 ουνίουβ, ΟὨ ἴῃ οῃς 
μδηά, ἔτοιὰ ἀζαίαελί τιαῖ τῇς βοορἕοσδὶ τπονδιηθηΐ Ὀθρᾶῃ 845 δαυΪν 
83 Β.Ο. 40οο,} ἀπά, οὐ ἴδε οἴπεν δαηὰ, ἔσο 3832η- δῖγα ἰτ ἰδ ὯῸ 1685 

οὐνίουβ ἴμαὶ τῇς υπϑοορίοδὶ διε τγὰ8 σεϊδίηθὰ 45 ἰαῖϊς 85 

ΒΟ. 20οβ. Ἦαϊ νὰ πᾶνα ἴο σοποϊυάες, ἱπογείοσο, 15 ἴμαὶ τῇς ἵνο 

Ῥοίηϊβ οὗ νίενγ σοπιἰπυδἃ ἴο Ὀ6 δεϊα 546 ὉΥ 5146 ἴοσ ἃ Ἵοηϑβίἀετγ- 
4016 ρεγίοά, δηά ᾿ξ 15 ρεῦβδρβ δὴ δοοίάθηϊ ἴπαὶ νγεὲ αν ΟἿΪΥ Ὠἰπίβ 
οἵ βΞοθριίοἶϑπι (85, ἴογ Ὄχδωρῖςθ, ἴῃ Αρυγ) είναι 7οὁ δὰ Ζ εί- 

“ἰαείσς. Απὰ [Πᾶϊ ([Πόγα ννὰβ ἃ σοῃξίίηυουβ ἀενεϊορτηεηὶ οὗ βςερίῖ- 
οδ] τπουρῶϊ 15 τηδὰὰς ργοῦδο]ς ὉῪ ἃ σοτηρατγίβοη οὗ ἴῃς ἴοηό5 οὗ 7οὁ 

δηὰ Φερίοίαςίος ---- [ἰὴ Ο͵ς Ῥαϑβϑίοῃμαϊς δηᾶὰ ῥσοίουηα!γ τεϊϊρίου, 
τῆς οἴμες ἱπάϊβεγομι ἀπα [Ἐς ὈΪν τε! ρίουβ ; ἴπ686 αἰβδγεηϊ ρμδϑ65 

ΔΡΡδᾶγ ἴο ἱπαϊςαῖς ν εἰν αἰβεγεηὶ ροτοάβ οὗ οαϊτατε. Τῆς ἀϊθετ- 
δος δεΐνεεη 7οὁ δπὰ νουεγός 15 οὨ6 ποῖ τηεγεῖν οὗ ἔπιες, Ὀαϊ οὗ 
Ῥοΐηι οἵ νίενν 85 ννε]]ϊ. ὙῈ τωυβῖ δϑϑύτης ἴπαὶ ἴῃς [ἐν ]βἢ 58ρ65 
οἵ τδς ἔουγ σοπίαμε5 ργεοδάϊηρ ἴῃς Ὀερίπηΐϊηρ οὗ οὔζ ετὰ πέσ οὗ 

πο βεηεγαὶ οἶδβθ68, ἰ[ῇῆς οὔα σοῃίδηϊ ἴο σοῃβίἀθσ ἴῃς αυδϑιοηβ 

οὗ ρῥγδοῖίοδὶ ἐνεγγάδυ [ἰξε, τῇς οἴμεσγ τοὶ βαιϊβῆςεα σ]τἢ δηγιῃΐηρσ 
1685 ἴδῃ ἃ βοϊυϊοι οὗ ἴῃς ρτεαῖ εἰς αὶ δπὰ τεϊϊσίουβ ψυσϑείοη 

δ ήεςοι ἴῃς νἱενν αὔονε Ἔχργεβϑεά. οῦ “8 ἱς, βονενεσ, δον ουἱ οὗ ρἷαος δῃὰ ἱπίει- 
τυρῆνε, δπὰ τῆδῪ νεῖ] θείους ἰῃ ἴἢς δᾶσης μεγίοά υἱτὰ Ῥυ. 1-ο. 

ΦΟη ἴδε ἀδίε οἵ Κ)οό οἕ ἴδε οοπιτμεηϊδείες οἵ Ὠανϊάβοη δπὰ Βυάάς, ἀπά ἴῃς 
διοϊες ἰῃ Ηδοϊίηψϑε᾽ Φέοδ ΝΔΡῪ 97) ἐΔε Βιεδίε, ΟΒεγηςε᾿Ξ Οὐ εέοβαεάϊα διέδίέρα, ἀπὰ 
Ἡετισορ. 1 Απὰ οἔ [ε-΄ σαί σοῖ. 
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οὗ τδε νοἱἹά --- ἰὰς χυεβιίοη οὗ τὰς ᾿υδιίος οὗ ἴῃς αἰϊνίπε ῥονετη- 

τῆθηϊ οὗ τῆςπ. Τδε ἢτβὶ ᾿ἰπς ἰ5 οοπιϊηυσαά ἴῃ γσυεγός, σετιαίη 
Ῥϑδὶπιβ, ἀπά 23.η- ϑέγα, ἴῆς βεοοηὰ ἰῃ "οὖ, οσετιδίῃ ρϑβαΐτηβ, Ζεεζς., 
διὰ Ἡ  α. 97 ϑοίονιση. [τὰ ἴῃ686 ρδγδὶ]οὶ ᾿ἰη 65 ἴῃς οὨτοηοϊορίοαὶ 

τοϊδιουϑβ οὗ ἴΠ6 νϑγίουβ ὙΠ ρθ τᾶν Ὅς τΘΑΒΌΓΑὈΪΥ ἀειεσιαϊ πε ὉῪ 
ΒΌΓΝ σοῃβί ἀογδίίοηβ 85 τὲ ργοβεηϊθα αῦονς. 

5. [{ τεπιδίηϑ ἴο αϑὶς τυ οῖθεγ ἴῃς ἰηϊετπαὶ ἰηἀἸς[ΟΠ5 ΘΏΔΌ]6 18 ἴοὸ 
ἄχ τῆς ἙςὨτομοϊορίοδὶ ογάογ οἵ ἴῃς ναγίουβ ραγίβ οἵ ἰῃς Βοοῖς. ΤΏδσα 
5 Δῃ οὈνίοιβ ἀἰνϑο. ἰηΐο τἄγες ραγίβ, 1., 11.-Ν, δηὰ Ν᾿, δπὰ οἵ 

ἴῃεθς ἴῃς σεηῖταὶ ραγῖ ἀρρδαᾶγβ ἴο ἔογηὶ [ἢ ἱκεσηοὶ οἵ ἴῃς Βοοκ. 
ὦ. Τακίηρ ἤτβὶ [}15 σδηϊσγαὶ ρασῖ, γα τὭΔΥῪ δερὶη ὈΥ 5εραγαιϊηρ 

11. (123.--24), νῃϊοῦ οἰδασὶγ αἰθῖεσβ ἴγοτὰ [15 οοηῖεχῖ. [τ σοῃδίϑίβ 
οἵ υδιταίῃ5, νι τ ΒΥ πο γιοῦ 5 ρΑΓγα 6 ἴ5ηι, ἢ ἢ ἰογηλ βϑῃογὶ μοτίδ- 

ΟΤΥ ἀϊδοοῦγθεβ. [{ 855 Π|68 ἃ ϑγβίθιῃ οὗ ἰηβιγαοστίοη Ὁ 5αῷ65, ἀπά ἰ5 

τηλείκε ὉΥ εἰμίςδὶ ἱπτνγάηθβϑα δὰ ἀθρίῃ. [τ ἱπάϊοαῖοβ, ᾿μοσοίογε, 

8} δἀναποεά 5ἴαρε οὗ τεβεδοΐοη δηά ἰεδομίην. [Ι͂ἢ 15 τηγιῃπιῖοδὶ 
δηα βτορῃϊς ἕοστι ἰΐ γοβεια]65 βερ- δέγα. [15 ὕγο ραγίβ, 22""-- 
243 δηὰ 2455, τῃουρὴ βεραγαῖε οο]]δοϊίοηβ, ἀγα 50 ὩθδῪ αἰκίη ἴῃ 

ἴοττῃ δῃὰ τπουρῶϊ ταὶ ἴΠ6Υ τηυβὶ Ὀς οοηῃβίἀετοὰ ἴο Ὅ6 ῥτοάυοῖς 
οἵ τῆς 5Ξ4π|6 ρετοα δηά ἰἢς 54π|6 οἰγοῖς οἵ βᾶρεϑ. 

ὅ. Τῆδ τοτιδίηάοσ οὗ ἴῃς οεηῖγαὶ ρατί 15 οοτηροβθά οὗἉ ἴνο βοσῖβ 
οὗ δρβογίβιῃηβ. :. [ῃ οἣβ. 10-1 δπὰ ἢδἱῇ οἵ οἢ)8. 28. 29 νὰ βηᾷ δῃ- 
ὈΓΠε565, τεβίσαϊ θα δηὰ ἰαρίἀαγυ ἰπ βίγὶε, ἐχργεββϑὶηρ βϑηογαὶ τηογαὶ 

βεῃτταςηΐ5, νεῖ ἐτεαυςηϊ τηθηϊτίοη οἵ ἴῃς ἀϊνίπς πδηλε δηὰ οὗ ἴῃ 
ἴεττηβ “" Πρῃϊεουϑβ ᾽᾿ δηά “ πίοκεά." 2. [Ιπ οἶδ. 1τ6--22}6 25--2} δῃὰ 
4} οἵ οἢ8. 28. 29 ἴπεῖε 15 ἃ ργεἀουηίπδηϊ ει ρἰογτηθηΐ οἵ σοιαρατ- 
5005 Δηα ΟΙΠετ βἰηρὶς βεηϊδηςαϑ, ἴῃς βιγίς ἰ5 τῶοτε βονήηρ ἴῃ δῃ ἱπ 
ἴῃς ἤτβὶ στοὺρ (10-1π, εἴς.), τῇς πηδίετίαὶ 18 τῆογε νδιθα, δπά 

ἴδετε ἰ5 του ςοἢ 655 ἐγεσυεξηῖ υ8ὲ οὗ ἴμε ἴογτηβ ἀδονε-τιθηοημδά. 
Τῆς ᾳαεβίίοη οὗ σῃγοποϊορί αὶ ὑτουὙ Ὀεΐνεοη ἴῃ 686 ἴνγο 5ογῖβ 

οὗ δρβοσίβιι 15 ποί βαθὺ ἴο ἀεοϊάς. Τῆς οοταργεββεὰ δηά νἱρβογοῦβ 
Δ. 6515 πᾶν 86 αὶ ἴο ἀἰἨΈγεπὶ ρογθοῦβ ἴο Ὀ6 ΦΑΙ ΟΣ ΟΥ ἰαῖετ [Δ Π. 
ἴδε πιοσὸ ἤονίηρ ἴοση. [τ ἰφ ρσοῦαδὶς ἰΠδὶ ἴῃ ἔνο ἀο ποῖ βἰδηὰ 
ἴλτ ἀρατῖ ἰπ τἰπης, Ὀὰὲ ἴῃς τότε υπιδῃ δπὰ ροϊηϊεα ἴοης οἵ ἴδε 

5ΕςΟ8α Τοὺρ δοσοιὰβ τηοσς οἰ βεὶν τεϊεῖι (ἢ ς 5ιγ16 οὗ 38εη- γα." 

1 ας τδ 5 ἔγεβὰ ρἰςίατεδαυεπος ἴθι ἢΔ5 φίνεη υ5 ἃ πυπιῦετ οὗ Βουβεπο ἃ ποτάς 
ἕοτα οἢς5. 2ς- αὐ (αν! ἀφοη), Ὀαὶ (διἰ5 οπατγαςοίετίβιϊς ἀο65 ποῖ ἰῃ ἰἴβεῖ ἱπάϊοαϊς σγεαΐ 
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ΤῊ8 δῃδὶγβὶβ ἰμαϊοδλίεβ παῖ ἴμοτε οπος οχί διε ναγίουβ 512]] 
Ῥοάϊεβ οὗ Δρβοσίβπι5 (1 οσδὶ οὐ τιτῖδη ἔοσηλ), δηὰ ἴθι ἴῃ 656 τὑσεσς 
νΔΙΠΟΟΒΙΥ σοι ἰηθα ἱπίο 8141} ὈοοΪ5. ΤΉΏΘΥ νεγε 41} τῆς ργτοάυςῖβ 
οὗ ουἱναϊοα εἰμῖοαὶ τεβεοϊίοη, ᾿μουρἢ ρατὶ οὗ τμοὶγ τηδίθγα] νγᾶβ 
ἀουθι!εβ5 οἱά. Τυβ ἴῃς βυρ-Βεςὔοῃ οἢ5. 1ο-τς ἀρρεᾶτῖβ ἴο ανὲ 

Ὀδεδη ἃ βεραγαῖας ὑὈοοὶς οὗ δηπίδεβεβ, δὰ ἃ βἰ γα ασ νοῦς τᾶ8 υδεὰ 

ὉγΥ ἴῃς σομλρίϊογ οὗ οἶ8. 28. 29, δηὰ, ποσε βραίηρὶγ, ὉῪ οἴεγ 
εαΐϊϊοτβ. ες πᾶνὲ δποῖπεσ δρμοτγίβιϊς Ὀοοὶς ἴῃ 1τ6-.22,6, δηα 51:1} 
ΔΠΟΙ͂ΒΟΓ ἴῃ οἶἢ5. 25--2] δηὰ ρατῖβ οἵ οἢ5. 28. 29ς. Ετοῖὰ ροπίοῃϑβ οὗ 

ἴπεδε σοσῖκβ δὴ δαἀϊῖοσ οοπιρίϊθὰ Οὐγ βεοϊΐοη 1ο᾽-- 2215, δηὰ ἔγοσῃ 

ΟἴΠΕΙ Ροτίίοπβ ἴῃ6 βθοῖίοῃ Ἂὔἢ8. 25-29 νῶβ ἱπάερεηάθητν ρυΐ 
τοφεῖμοσ. ΑΙἹ τις τηλίογα] νᾶ τεραγάεὰ ὈΥ ἴπε ἰτδαϊ το 85 
ϑοϊοτωοηΐο, δηὰ, σῆθῃ τῆς 5βοοϊίοηβ τοῖα σομῃυϊησα, τμ6 δαϊΐοσ, 

ΔΨΆΙΣ οἵ ἃ ἀϊδετεηςο, τείοστεα τῆς ἑοττηδίίοη οἵ ἴῃς βεςοηά ἴο τῆς 

βϑοβοΐαιβ οὔ Ηδζε κί 5 τἶἰπης (5ες ποῖς ου 25). ΤὨΪβ βἰδϊειωηθηὶ 
οὗ ἴδε βἀϊῖοσ ὑγονθβ ποῖ ἴῃς σῃγοποϊορίοδὶ ῥτοσν οἵὨ τοἰ--22 5, 
Ῥυΐ οΟἠἷγ [μὲ τῃϊ5 Ἰατίογ σοἸ]δοϊίοη σγαὰβ τηδᾶς Ὀείοστε ἴῃς οἴδμεσ. 
Θιμδ  ]ογ ΤΟΟἸἸδοτίοη58, βυοἢ 845 ἴῃς Βοοὶς οἵ Εὐθοΐβ (1Ἰῃὴ 26:2) τε 
τεοίειτεα ἴὸ ἴῃ ἴῃ ποῖδβ, δῃὰ δἵὲ δισῖποῦ ἱηαϊοαιοά ἴῃ τῆς ᾿ἰδῖ5 οὗ 

τερεϊ οηβ8 χίνεῃ ἴῃ ὃ 3. ΤὨτγουρπουϊ ἴῃ6 οεηΐγαὶ ρατὶ (οἶ8. το- 

29) ἴδε τρασκβ οὗ βἀϊίοταὶ ἢδηᾶϑ ἀγὰ νἱβ: 016. 

ς. Τῆς ἤτϑι τρδΐη αἰν βίο οὗ ἴῃς Βοοῖ (οἢ5. 1-9, ἐχοορὶ 6.9 

οἷ 22 ἀρρϑᾶσβ ἴο ὃε ἰαῖδογ [ἤδη [ἢ6 σεηῖγαὶ ρατῖ. ϑυσὴ ἰδίεν ἀδῖς 15 
βϑυρρεβίοα ὉΥ ἰϊ8 ρσεοῖβε ρεάδρορίὶς ἔογιι, [15 ῬἈΠ]οϑορῃϊς σοηοαρ- 

τοηβ (εἰ. 8), δὰ ἴῃς ῥτγοτηΐπθηςς ἰΐ ρίνο5 ἴο σογίδὶ ἢ βἰη5 (ΤΟ ΟΣ 

πὰ ὑποβδϑίιγ). ὍΠα χυκϑιοη ταϊρῃϊ Ὀε ταϊβοὰ τ θῖθοΣ ἴῃς 566- 

τίοη 5 ἃ υῃϊὶ ---- νῃοῖῃοι ἰὶ ἀοε5 ποῖ ἀϊνίάς ᾿ἰ561{ Ὡδιθγα! ν ἰπῖο το 
Ῥᾶτῖβ, οπὲ (οἢ. 8 δηὰ ρϑτγίβ οἵ οἢβ. 3. 4) ΗΠ] οϑορίοαδὶ ἀπά βρεουΐδα- 

ἔνε, ἴῃς οἴδεῖ Βοτιδίοιυ ἀηὰ ργδοῖίοαὶ. ὙΠοτε 15, ἢο ἀουδῖ, καςἢ ἃ 
ἀϊθεγθηος ἰῃ ἴῃς οοηϊεηῖβ, Ὀυῖ ἰξ ἰ5 ΠαγαΪγ οἵ ἃ β5οτί ἴο ἱπάϊςδῖς 
ἀυλιν οὗἨ δυϊδοσβρ : ἴῃ 6 σεΏΘΙΔΙ σοποερίοη οὗ ψίβάοπι ἰ5 ἴῃ 6 
βᾶτης τῃγουρῃοαυῖ, ἀηὰ τῃ6 ῥγαςιοδὶ ποσίδίοσυ ἴοῆς ἰδ ποῖ σοπῆηδά 

το τῆς ἀϊδεϊποιίνεϊν ροάαφογίς ραγαρταρῇβ8. Τῆς ταϊδιίοη Ὀεϊνθθη 
τῆς βεοϊΐοη δπὰ τῆς ΒοΟΟΚ οἵ ,720ὁ 85 αἰγεδὰν Ὀδεὴ τείειτεα ἴο. 
Τῆς ἵνο πᾶνε ἴῃς βδῆγε τγιῃτηϊς ἔοστῃ (5 Υῃοηγ τοῦ 5 ρΑγΑ 16} 1511, 

δῃὰ {τεαυθηοῦ οὗ αυδίγαϊῃ διτδηρειηθηῖ) ; Ὀὰΐ ἃ 5: 1112 ἀρτοοπηθηῖ 

εχίβιβ θεῦνεεη γουεγός, τᾶ. Ῥβδίτηβ, ἀπὰ ἤν ίράονι οΥ ϑοίονιονι, 

δῃᾷὰ ἰ5 οὗ Πο υβε ἴογ ἴῃς ἀεϊεγηγηδιίίοῃ οὗ γεϊδιϊνα τι συ ἴῃ Ππλ6 

| 
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θεΐπεοη ἴῃ68ς Ὀοοκβ. Τῆς ἴδοῖ {παῖ [ἴῃς ῥεβϑί πιίβπι οἵ 7οὁ 8. ποῖ 
ἰουπά ἰῃ νυψεγὸς ἰ5 τείειτεα ἴο δῦονε ([ῃ ραγαρτδρῇ 4 οἵ ὃ 6). 
115 Βαϊ Ὀγ βοπιβ οπτο8 ἐπαὶ ἴῃ [οὉ 157 ἴῃ εγα ἰβ ἃ ἀΐγεοϊ δἰ] αβίοη 
ἴο Ῥτον. 85.531. τΠδὶ ΕἸΡΉΔΖ αϑῖκβ 1οὉ ψβοῖποσ ἢς ἰ5 ἴῃς ρετβοπίβεὰ 
νιβάοιῃ ἴδετε ἀδβοσὶρεα.". Βαϊ 115 νίεν τεϑῖβ οἡ δὴ ἱρσοῦδῦὶς 
Ἰηϊετργείϊδοη οὗ τῇς Ἴσουρίεῖ. [Ιπ ἴῃς ἤχθὶ ᾿ἴπε ΕἸΐρμαΖ 55 

ὙΠΕῖΠεΣ [0Ὁ νγὰβ ἴπε ἢγϑθί ταδῃ ογοαῖϊθά, δϑβυγηίηρ, Δρραγθητγ, ἰμαὶ 
ἴὰς ἤγβι πᾶ βἰοοά νΕΙῪ Ὡδᾶσ ἴῃς οουηβε5 οὗ σοὰ δηὰ νὰ8 δη- 
ἀονεά σἱτι βρεοῖαὶ νυϊϑάομι (οὗ, ν.)ὺ Ὅλα ράγβὶ !ε ϑτι (ϑυποηγτηουβ 
τγουρβουῦΐ [86 σμαρίογ) ϑυρραβῖβ ἴπδὶ ἴῃς βεοοπὰ ᾿ἷπε ἰ5 ἰἀεπιοαὶ 
ἴῃ τησδηΐηρς στ ἴῃς ἢτβῖ, ἀπά ὑμαὶ [ῃ6 Ἔἐχργεβδίοη “ θείοσε ἴῃς 
Ἀ1Π15" 15. ἃ γῃβιοσι δὶ βυποηγπῖ οὗ “ἰῃ ἤοᾶγ δητἰυϊγ." ΟΥτ, ἰξ τῇς 
ἵπο [1η65 Ὀ6 ποῖ τηυτυδ!γ ἐχαυϊναϊεηϊ, ἴῃς βεσοηὰ τηυβῖ Ὀς τεραγάεα 

85 ἃ δε Ὠϊεηΐηρς οἵ ἴῃς ἢγβι, νἱἢ τηογὰ ουζπρ᾽ ΒΑΓοΆϑτ : “ ΟΓΟ 
γοῦ οτοαῖεα ἤγβὶ οἵ πιδὴ ἢ οσ, ἰογσϑοοίῃ, Ὀείογε ἰῃῆς πνοτ ἃ δ᾽" ὍΤῇοτε 

15 Ὧ0 ΟὈνίου 41] 150} ἴο ἃ ρτίπηεναὶ ἮΝ ἰβάοῃμ, ΟἹ ἴο ΔηΥ σοβιηὐροηῖς 

Βίϑβίῖοτυ (πὰ ν." τεϊδῖεβ ποῖ ἴο (ῃς ραϑῖ, Ὀυϊ ἴο ἴπε βρϑᾶῖκοι᾽ 8 ργεβ- 
εηἴ). ΕἸΔΔΙΪΥ, ἐνθ 1 [ῃς βεοοπά Ἰἰης Ὀς Ξιρροβεᾶ ἴο τείεσ ἴο ἴδ 8 
βάτῃης ἔδοὶ παῖ ἰ5 πηεπιοποα ἴῃ Ῥτγον. 855, ἴἃ ἀοεβ ποῖ ἄρρεᾶσ ψὮῪ 
»"» ν»ό, ταῖμεν [ἤδη ουεγός, βΒῃουϊὰ δε σοηδίἀογεά {πὸ ὈΟΙΤΟΨΕΓ ; 

τῇς σοποοριίοῃ ἰῃ ἴῃς ἰαϊῖοσ ὈοοΪὶς ἰ5 σογίδίηϊν τς τόσα ὨΙΖὮΪΥ 

ἀενεϊορεά. Απά, ἱῃ ρεῆογαὶ, ἴῃς οοποορίοη οὗ νἱ᾽βϑάοτῃ 866 πὶ8 ἴὸ 

Ὅς πιογα ἀενεϊοραά ἴῃ Ρτον. 1-9 ἴδῃ ἴῃ 7οό, ἰῃ ἴῃς ἰαϊῖογ Ὁοοκ 
(οπιτηρ οἢ. 28, ψὨΟἢ, οὐ ἐχερειοαὶ ἡτουπάϑ, ἰ5 ργοῦδἷυ ἴο Ὀ6 
τεραγάςαὰ 845 δῃ ἰηϊεγροίδιοη) νυϊϑάοπι ἰ5 ἴῃς τεβεοϊίοη οὗ 8465, 
Βαηάεα ἀονγ ΟΥΑΪγ, οα οἣς στοαὶ αυσϑίίοη --- ἃ αυσβθοη σοι 
[85 115 τοοῖβ ἰῇ τῇς Ρτορμοῦς σι ηρβ ; ἴῃ Ῥτον. 1-- ψίβάοπι 15 
ἴὰς ρυϊάς οὗἁ |1ἴ6, ψ ἢ οτρδηϊζοα ἰῃϑιταοσιίοη, ἀπ ἴῃ ΟὯ6 ρᾶϑϑαβα 
(ςἢ. 8) ἴδετε ἰβ ἃ Ῥῃ]οβορ οὶ ρεγβοπὶβοδιίίοῃ νος ἀρρτοδοθθ5 
ΠΕΆΓΕΙ ἴο ΝΘ. 7 ἴῇδῃ ἴο ]οῦ 28.} ΟἿ. ποῖεβ οἡ 403, 

Τῆς ρδγαρταρῇβ 6᾽ ὁ 66 1} 9113 μοϊοτρ ΡΑΙΓΠΥ ἰῃ ἴῃς β8τὴς σδίοβοΥν 
πὰ ΠΠ1., ΡΑΓῸΥ 

9 80 Εναϊά, ϑανίάΞοη, Βυάάε, α΄. Τῆς οουρίεῖ πῃ )γοδ τειὰς 

ΜΝ ετὶ ἰδσα ἴδε ἄγεὶ τηδ Ὀοτοῦ 
Μνετὶ Ὀγουφῶι ἑογία Ὀείογε ἴδε Εἰ} Ὁ) 

16. 5εγηπρ, Φὲς Αὐλάκφιρξεὶ ἀ, 86». 541, (αρ. 1.-ἸΧ,, εἰς., τδᾶς; 5ίταοκ, ἰὰ 
δεινά. κ᾿ Αγές, τᾶρα; ΜΙ ἀεῦοετ, Ζόν. ἀ. Α Τ. 



ΧΧΧ ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

4. (ΒΒ. 30. 31, ἃ οοϊδοϊίοη οὗ ὑποοπηδοϊοα ἐσαρτηθηῖβ, δανα ἴδ 6 
ΔΡΡεδᾶγδῃος οὗ Δ ρρεπάϊχ. ὍΏδ Π00] δρῃποβιϊοίβεη οὗ Αφὰσ σε- 

τοϊῃβ ὺ8 οὗ Κολεῤεδὰ ταῖμεν ἴἤδη οὐ 2οῦ. Τῆε ατιδβοῖαὶ τεϊγαάὶς 
ἴοττη ἰβ ῬσοῦδΟυ ἰδῖε ; 8εὲ6 τοῖς οἡ 30}}ΏΕῶᾷ4ᾳ.ὮἋ ΤῊς ἴεστηβ τὐὴε δπὰ 
τοϊξάονι εἰἴμοσ γεϊδία ἴὸ σουασηοῃ- 56 536 βαρϑοῖγ (30 415), οΥ νυν ἤδη 
1ῇ6Υ ἀδηοῖς ΡΒ βορίοδὶ ἀθρίῃ, ἀτὲ ἰτεαϊεὰ στ οσοηϊετηρί (30). 
Οἱ τῃς 5ίγδηρε Ἐ{|65 ἴῃ 30) 41} 5ε6 ἡοῖθβ οἡ ἴπ6β6 νϑῦβθβ. 

ΤὨς Βἰβίοτυ οἵ ἴῃς ἑοσιηδίοη οἵ ἴῃς Βοοὶς ἀρρεᾶγβ ἴο ὃὉς βοσως- 
Μἢαὶ 85 (οἹονβ : Ουἱ οἵ σετῖδίη οὐγτοηῖ σΟἸ]εοιοη5 οὗἩ δρῃογίβτωβ 

πέτα ἢτβι ραυϊ ἰορεῖμοσ ΟἿ 50 ὑβεοῖίοηβ οἢ8. 10-1ς, 166-225, 25--27, 

δηὰ 28. 29, δῃὰ ἔτοτῃ ἴμ686 Ὁγ ἀϊβεγεηῖ εἀϊΐοτβ ἴῃ βεοιοηβ 1ο-- 2 25 

δηὰ 25-29 τεῖε τηδάς, ἴῃς εὐϊῖογ οὐὗἨ [6 ἰατίεγ θείην ἀνάσγε οὔ ἴῃς 

εχίβίθηςς οὗ ἴπε ἑοστηεσ" ὍΤὨς πὸ ΤΩΔῪ πᾶνε τεοεϊνεα Κκυὐρεῖδη- 
εἰΑ1γ τοῖς ργαβθηΐ ἔόστα Ὀδίνθθη Β.0. 350 δηά Β.6. 300, ἴῃς Ξεοοηὰ 
ἃ 1π|6 Ἰαῖογ (λδη ἴῃ ἢτθι. Ὀυπηρ ἴῃς ἠσχὶ Πα] σθηΐυτυ ἴῃς 56 ς- 
ὕοῃ ΠῚ. (227-24) νγὰβ ὑγοάυςεά, ἀπὰ ἃ Ὀοοὶς οὗ δρῃογίϑπιβ ννῶβ 
(οττη θα ὉΥ σοτηδιηΐϊηρ 11. ἀπά ΙΝ΄ δηὰ ἱπβεγιίηρ ΠΠ. Ὀεΐϊπνεεη ἴθετω ; 
1: 15 ποῖ ἀρραγθηῖ μον [18 ΡοβιΟὉ οδπις ἴο Ὀε Δϑβϑιγηθὰ 111., Ὀπξ, 
85 25) (“ [686 4130 δτὲ ὑσονεσὺβ οἵ ϑοϊοιμοῦ .) βεεπηβ ἴὸ ργεβϑρ- 

Ῥοβε τοὶ (“ργονεῖῦβ οἵ ϑοϊοιωοῃ ᾽᾽)), δηὰ 111. ἰβ τείεισεὰ ποῖ ἴο 
ϑοϊοσλοη Ὀαῖ ἴο ἴῃς “589 65," ἱξ 15 Πκοὶγ τῃδῖὲ ᾿ἴὶ νὰβ δδάεά αῇεσ 11. 
ἀηῃὰ ΙΝ. βαά Ὀδεη σοι πο ; ᾿ἰ ἰ8 Ροβϑίὶθ, ἤόνγενεσ, ἴμδὶ ᾿ἴ νγὰ5 
ἢσβι αἰἰδοῃδὰ το 1]., ἰῃς ςοἸἸεοϊίοη ΙΝ΄., νὰ [5 δ υποπαηρσεά, 

Ὀεΐπρ ἴθεη δἀἀεά. ὍΤῇε ορεπηίηρ βεοϊίίοη (οπ της 6᾽.}9 973) τρδῪ 
ᾶνς Ὀδθη οοιηροβεά δροαὶ ἴδε τὶ ἀ]ς οὗ τῇς {Πἰγὰ σεδητυγΥ Β.6., 
διὰ νγᾶβ σοτη πα Ὀγ 115 αυἴδοτ (οΓ ὈΥ͂ ϑοῖης σο;᾿εΙΏΡΟΥΆΓΥ δαϊίοτ) 

ἢ 1Π1--ΙΝ. ; ἴῃς ἰπϊτοάδυςτίοη (17) 15 σουσμεά ἴῃ τῆς δα πίοδὶ 
ἴεγδ οὗ ἴῃς βοῆοοΐβ, δῃὰ 18 ργοῦδυὶν ἴῃς ποτὶς οὗ [ἢ6 δυΐποῦ οἵ 
τῃε βεοΐοῃ ; ἢς 866 τὴ5 δῖ5βο ἴο ὕανε ὑσεῆχοα ἴῃς ρεηογαὶ Ἐ{|Ὸ (1}). 

Τῆς δαάϊοῃβ ἴο ἴῃς 5δοιίου (61 οἵ"3), νοὶ ταβοιῦϊε 111. Ν., 

δΔηὰ 11., τὺ ὃε ἀπε ἴο τῆς ἔμπα] τεάδοϊοσ, οἵ ἴὸ ἃ νεῦῪ ἰδῖθ βογίθε. 

ΕἸπδῖν τὰς νοτῖς νὰ οοιῃρὶ]εῖδα Ὁγ ἴῃς δἀάϊηοη οὗἩ ἴδε ἐταρτηεηῖβ 
οοπίαϊηεα ἴῃ σἢ8. 20, 31, ἴῃς Ἄσοπιρίετίοη (ΑΠΠἸπρ ἴῃ ἴῃς βεοοηά 
ΠΘΠΓΟΣΥ Β.0. ϑυοσσεεάϊηρ σοργἰδῖβ ἱπιστοάυςσεα ἰπῖο τῃς ἴεχῖ ἃ πυτα- 
Ῥεῖ οὗ δἴτοσβ, ποῖ ΟἿΪγὺ ἰῃ νοσὰβ δῃὰ ρῆγαβεβ Ὁ δἷ5ο ἴῃ δισδῆρε- 
τηδηΐ οἵὨ ᾿ἴπς65 δηἃ οσουρ]εῖ. 

Φ΄1ι ἰς ροξδίρὶε, βονευεσ, ταὶ τ8 6 τ]|6 ἴῃ 251 νγῶσ ἰηδεγιεὰ Ὁγ ἴῃς ἤπ8] γεάδοίοσ, 



ΤΕΧΤ ΑΝῸ ΝΕΚΒΙΟΝΘ ΧΧΧῚ 

6. ΤΈςε Ἰηρσυϊδεῖς ΡῬῃμεηοιαθηα οὗ ἴδε Βοος ἂσε ἴῃ δοοοσὰ πὰ 
ἴδεξε ἀδῖεβ : Ὡς τὰς 5ῖγ]ς, Ἔβρεοίδ!ν ἴῃ ἴῃ δαυοσ ρασῖβ, ἀοδδ 
ῃοῖ ἀἰδοσ βυδιδη δ! οστὰ ἴπαΐ οὗ ἴῃ “ οἰαββὶς " ρεγίοά (πο ἢ 
ΤΩΔῪ Ὅς Δ ΚΘ ἴο ἱποϊυάς οςῃίυσίεβ 8-- Β.ς,}), [ΠοτῈ ἀσγὸ ραββαρεβ, 

ΟΒΙΘΗ͂Υ ἱπ 1ῃ6 ᾿ἰαῖοσ ῥασίβ, νυ ἢ ΠΟΥ ἃ ὨΘΆΓΟΙ ΔρΡΡρσοδοῦ ἴο ἴῃς 
Ἰλίου υὑβᾶγθ. Ιἰ 18 ἴο Ὀς ὈΟΓΩΘ ἴῃ τηϊηά, οὗ σουτβς, ἴπαὶ ἴῃς νοσδῦυ- 
ἸΑΤῪ δῃὰ βγῃίαχ ἃτὲ ῬχοῦδὈΪΥ ἴο ϑοῖὴς εχίεηϊ δἥεςςεα Ὦγ τῇς πδίυτε 

οὗ τῃς τηδίοτίδὶ : ἴῃ βυςοῃ ἃ σγοσκ ἴεγα του ]ὰ Ὡδιυγα!ν Ὀς ἃ ἴαγρε 
ὨΌΓΔΌΟΙ οὗ ῬΠΙ]ΟΒορἰςδ] ἴδττηβ, ἀπά ἴὰς ταοσὲ ρορυ δῦ ἀρῃοσίβιιβ 
σουἹὰ υ8εὲ νογά5 ψῃϊςῆ, τηουρἢ ποῖ ον, ταῖρσἢϊ οὶ Ὀς ἰουηα εἶβε- 

Ὑεῖο." ϑυοῇ ἘΧΡΓΕΒΒΙΟΏΒ ΠΊΔΥ Ομδγδοίοσιζε ἴῃς ἰηδἰνίάυδὶ κιγὶς 
οὗ τῆς Βοοκ, Ὀυϊ ἀο ποΐϊ ἀδσίδττηΐης 8 ἀδίθ. [{ ἰβ ἴο Ὀ6 ποϊεὰ αἷ5ο 

τῃδιὶ ἃ σοτιδίη ἤυτηρεσ οὗ ρου ατίτ65 ἀσὲ ἴὸ Ὀς βεῖ ἀόυσῃ 25 5. υ δ] 
εἰτοῦβ. Τηοβε ἀεαυςουβ Ὀεΐηρ τηδάς, ἴΠδτα 511}} τεγηαὶηβ ἃ 581|8]]} 
ΒΌΙΩΌΟΥ Οὗ ἘΧΡσοβδίοῃβ ἩΠΙΟὮ ἈΡΡδᾶσ ἴο Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς ἰδίου υβαρα. 
ϑοιης οὗ ἴμεβε (845 ὋὩ ἴῃ 31Ἶ ἃἴὲ Αγαπιηδίβιηῃβ, οἴδεσβ ἃγὸ ἰδίες- 
Ἡδεῦτοεν ; τείδγθηςς ἰβ τηδᾶς ἴο (656 ἰῃ ἴμε οὐ 8] ποῖεβ.0 2325- 

δίγα, 50 ΤᾺΣ ἃ5 νὰ οδὴ ἰυρε ἄοτα ἴτε ρατὶ οἵ 115 Ηεῦτεν ἰεχὶ 
το ἢ 6 ἢανὸ (οἢ 5. 39.5-.4ώ90.1), οοπίδίπβ ἃ ϑτεδῖεσ ὨυπηΌοΣ οὗ ἰδῖς 
εχρτεββίουβ ἴδῃ δυυυενὸς --τ ἃ ἴαοϊ τὩϊ ἢ νε ταὶρῃξ ἐχρεοῖ ἔτοτη 
115 ἰαῖετ ἀδίε δηὰ 118 Α1]1ὲσ δηὰ ἔγεεσ τγεδϊτηςηϊ οὗ πλδίζουβ οἵ Ἔνεῖγ- 

ἄδγ 11ε. [ἱ 18 ἀου 1.11} υμοῖθοῦ ΔΩ ΑσδΌϊβτηβ οσοὺγ ἴῃ υσεγός; 
τὲ νογὰβ νῃϊος πᾶνε ὈΘΘῺ 80 οχρίαϊηθδ τᾶν 4}} Ὀςε οἴδεγνίβα 

58.15}Δ.1ΟΓ]Ὺ δοοουηϊεά ογ. ΤΏΕΣΕ ἃσγε ἢ0 Ροσβίδῃ οἵ σσεεῖ πνοσάξ. 

8 7. ΤΈΧΤ ΑΝῸ ΜΝΈΒΒΙΟΝΒ. 

:. Τῆς ἴεχῖ 18 ποῖ ἰῃ ροοὰ σοῃα! ΠΟ ; ΕἸΤΟΙΒ ἃγὸ τηοσε ᾿τεσυςηῖ 
ἴῃ 11.-ν. τἤδη ἰῃ 1., ἴῃς βιταρὶς 5716 οἵ τῆς Ἰαϊίες μανίηρ βανεὰ ἴἰ 
ἴο βοῖης Ἔχίδηϊ ἔγοτῃ βου 4] ταϊϑυ πη εγβιδηίηρβ δηα ταἰβσεργοβεηίϊα- 
Ὠοηβ. Τῆς ῃγίϑίαϊκοβ ἀσὸ ἴο ὃς 8εἴῖ ἀονῃ ΡΑΙΪΥ ἴο ἴῃς ἱρῃογαῆος 
οὗ ΤοΟΡΥΪ 518, ρατὶν ἴο ἴα ἔγοδεάομι σι ΐο [ΠΡ δ] σε τπετηβοῖνεβ 

ἴῃ ἀεαϊϊηρ πῖτἢ τ ἷδ θοοΪκ 45 τὶ οἴπες ΟΤ'.. Ὀοοκβ ; τε ἤηὰ τς ἢ 
τῆς βδῃης βἰδῖς οἵ Τῆϊηρβ ἰῃ δαρε,, Πα αλλ, Εσεξίσς, ἀηθὰ εαύης. 

11 ἀοεβ ποῖ Ἄρρδᾶσ ἴπδὶ σβδηροβ τγεσὸ τηδᾶς ἱπ γυνεγὸς ἰῃ ἴῃς 

ἰῃΐογεβίβ οὐ τποοϊοσίοδὶ ορἰῃίοῃ οἵ ἔτοπι ἃ βεῆβὲ οὗ ρσορσίεῖν οσ ἀ6- 

4Φ ΤῊ ἰ5 ἴῃς ̓ ς356 υγἱ ἢ τηρεῖ οἵ ἴδε ποσὰ τπδηἠϊομεὰ δὲ τῶστς ἰὼ Ὀσίνοσ᾽ ὶ δον ϑαάϊ. 

ἐο Ζώ. “7 ΟΤ. 



χΧχχὶϊ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΘΕΟΥ͂ (εαωσα λομογίς, ς. γευεγέπῆαέ, εἴς.).5 ϑυοῖ σἤδηροβ ψγεῖα 
τάς ἰῃ οἴδεγ ΟΤ᾽. Ὀοοΐβ ; τῆς ἱπιαγαηΐ νυ οὗ δνουεγὸς ἴα ἀπε ἰῃ 

Ῥϑτιῖ ἴο ἰϊβ υπίμοοϊορίοδὶ ομαγδοίεσ, ἰῃ ρᾶγὶ ἴο τῆ ἴδοῖ πὶ ἰΐ νγᾶϑ 
Ἰοοκοὰ οὔ 45 655 βδοτοὰ δηά δυϊμουγίδινε ἴπαπ τῆς Ρεηίδιθυο ἢ 
δηά τῃ6 Ρτορδεῖίς νυ τηρϑ. 

4. Τῆς εχίδηϊ Αποϊεηϊ νετβίουβ οὗ δρυυόγός ἅτὸ ἴῃς ϑερτυδρίηι 
(ἔοι ψῃϊο ἢ όσα τηδὰς (μ6 (ορίίς ἀπά (6 Ηδχαρίδσ ϑυγίδο), ἴῃ 
Ῥεβῃϊια ϑγτγίας, ἰῃς Τάσσυτω, ἐγαστηθηῖβ οὗ ἴπα ἰδῖοσ σσοεῖς ἰσαπϑ]8- 

οηβ (Ααυΐΐα, ϑυπιπιδοῆυβ, ΤὨθοἀοδοη, εἴς.), ἀπὰ τῆς [Διί οὗ 
7ετοπια. 

Οὐ τῃςεϑε ἴῃς οἰάδδὶ δηά, ἔοσ ἴμε οτἰοῖδαι οὗ ἴῃς ἰοχὶ, ἴῃς ταοβὶ 

νυ ]6 ἰ5 ἴῃς ϑερίπαρίηι. [{ τοργεβθηῖβ ἰῇ ζεηογαὶ Δῃ οἷάδσ ἰοχίὶ 
18δὴ δαὶ οὗ ἴῃ τεοεϊνεά Ἡθῦτγεν ἰγααϊτίοη ; { Ὀαϊ 118 να]ιια 45 ἃ 

Ῥτεβεῃϊδιίοη οἵ ἴδε οἱὰ [εν ιϑῃ ἀρμογβῆς τπουρῆϊ ἀπά 85 ἃ οτ ἶσα] 
Ἰηβίσατηθης ἰ5 ραϊγεά Ὁγ ἴῃς οοτταρθοπϑβ 1 ἢδ5 βυβεγεα ἀπά ὈΥῪ 
οογδίη ροουϊαγίτῖεβ ἴῃ ἴῃς τηοάς οἵ ἰγαηϑίδιίίοη. [ἢ ἃ πυροῦ οὗ 
(ᾶ5865 ἱξ οἴετβ φοοα ϑυρρεβίϊουβ ἴου ἴῃ 6 τεϑίογαϊίοη οὗ ἴῃς οὔ ρίμδὶ 

Ηδεῦγεν. [Ιἢ ποῖ ἃ ἔενν ἰηβίδῃσθϑ [6 ἰγδῃβίδῖοσ ἀοδθβ ηοΐ ὑπάστ- 
βίδηά τῇς Ηεῦτγεν. ᾧ ΗαἪ ϑοπιείίπλεβ ἀδραγὶβ ἔτοῖω ἴῃ ἰἰἴογαὶ 

τεηάεσίηρ ἴῃ ογάθγ ἴοὸ ρίνε ἴθ ἰγαηϑβιδιίοη ἃ ϑ:ῃοοῖδου ἀπὰ τῆογα 
Ἰάϊοτηδῖὶς σσεεὶς ἔογηι, ὃ ϑοῃγείτηςϑ αἰβο ἰῇ ογάδσ ἴο οδιδὶπ ἃ Ὀεῖῖευ 

ΔΓ 6518 ΟΥ ἃ ἴὩΟΤῈ Δρρτορτγίαῖϊο τπουρῃῖ. ῬοβϑιΌΪΥ δα 5 ϑοῦγα- 
Ἐπ|65 ἰπῆυεησοά Ὁ τῃς ἀσβῖίγαε ἴο ταργτοάμπος ἴῃ Ἰαῖθσ Ῥῃδγίϑαὶς 

οτιποάοχγ,! Ὀαΐ [ἢ 5 5 ποὶ οἰθαγ; ἴπδτε 15 ἢο ἴτᾶςς οἵ αἰδιϊηςνε 
Ομ βιίδη ἰάθαϑ. Τῆθ Οσεεῖκ Ὀοοὶς ἰ5 βοτηνῃαῖ ἰοηροῦ ἴἤδη ἴῃς 
Ηεῦτεν : ϑοῖὴῶε Ηδεῦγεν σουρ]εῖβ ἀπα [ἴη65 11 ομὶῖ5, αὶ ἰἴ ἱποῖα 65 
ταυοῇ ἴμᾶὶ ἴῃς Ηδῦτεν ἴαχὶ ἢὰ5 ποῖ. ΤῊΘ ογλββίοῃβ υϑιδὶν ἰηα - 
οδῖε ἃ Ηδῦτγεν β5ογῖραὶ ρ'υ5. ὙΠδ δή αἰτοηβ ἀγε βοπιεῖπλεβ ἴῃ ἴῃς 

4 (είξετ, Οεολγ τ, ὈΡ. 378, 40ο, 403, ἤπια 5 Δ εἼχδηρὶς οἵ δυο οἴδησε ἰῃ 718, 
διὰ Ηἱἰισὶς ἴῃ 3051, οπ Ὑνῃϊο ἢ 56ς στοαὶ ποίεϑ8. 

Ἐ ὙΒε τγδηβίδιο τὰν ᾶνε Ὀεεῇ πηϑᾶς ἃ5 3. ἃ5 100 Β.6. 

1 ϑυοὴ ἰφηόγάποε ἰ5 ἰουηὰ ἀουμάδην εἰδενγῆετγε ἰῃ ἴῃς ϑερίυσφίηϊ, Ὀυὶ ἰ5 Πέτα 
ἐβρεοία!γν οὈνίουϑ --- ἃ ίΔοῖ νν ΠΙοἢ πιὰ ὃς ἄυς ἰῃ ραγὶ (α5 ΕΥα Κα θετα βυσβε5ι3) ἴὸ 
ἴῃε αὔξεηος οὗ ἃ φοοὰ εχερείϊοα! ἱγα τοπ; ῥνονεγός νιὰ5 τιοῖ 5380 πιο τεδὰ δπά 

ςοτητιξηίεά οὐ 85 5ξοπιε οἴμπες Ὀοοκβ. [1 5 ποῖ οεγίαίῃ ἰμαὶ οπε πιδῃ ἱσαπϑβίδιςὰ ἴμῈ 
ψΏοΪς οὗ ῥνουεγός. 

ᾧ ΟΕ, Ἰάρετ, Οὐτεγυαέίοης ἐπ ἔγου. δα,. υεγ:. αἰεχ., 1788. ΤῊΪΐ5, ποννενεσ, Βασάν 

ψΔΙΤΑΏΪΣ υ5 ἰῃ Ξυρροκίην (Εταπκεπῦετρ) ἴπαὶ ἴῃς ἰγαπϑίαϊίοη νυᾶβ ταδάς ίοσς ἃ ὩοὉ 

7εν 88 ρυδίίο. 
! Τῆΐς Ὠγροιεβἰ5 ἰ5 οαιτίεά ἴο Ἔἐχοε85 ὉΥ Ηεἰϊἀεηδεοίης, 



ΤΕΈΧΤ ΑΝῸ ΝΕΝΘΙΟΝΘ χχχὶϊὶ 

ἕοτπι οὐ ἀουδίεῖς, Ὀὰϊ οἴδηοῦ σοπίδίῃ επιγεῖὶν πον πιδιῖογ, ποῖ 
ἴῃς Οτεεῖὶς ἰταπϑίδῖοσ δ45 οἰἴμοσ Ὠἰπιβοῖ οοπηροβεά, οσ, ἃ9 18 τῆοσα 

ῬτοῦΌΔΌΙε, μᾶ5 ἰηϑεγιθὰ ἔτοπὶ οὐττοηϊ σοΟἸἸεοἰϊοηβ οὗ ργονοτῦβ. ΤΟΥ 
ΔΡΡεᾶσ βοπηεῖϊ πηδ5 ἴὸ ὃς θαβθὰ οἡ ἃ Ηοῦτεν οτἱρίηδὶ, βοιπδίϊπλθϑ ἴὸ 

Βανε Ὀεδη πτίτεη οτρίηδ!ν ἰῃ Οτθεὶς.Ό ΤΉσΓα 15 τάτεὶν στουπὰ ἴος 

Βυρροβίηρ οὗ ΔῃῪ οἠς οὗ ἴῃδπὶ [παῖ ἰϊ ἐογτηθὰ ρατί οὗ τῆς οτγίρίπδὶ 
Βοοῖ 97 νουεγός, Ὀασῖϊ ἴεν 5ῆον ἴα οὐὖγ Ηεῦτενν Βοοῖὶκς 19 οὐἱγ 
ἃ 5Ξεἰεοϊίοη οὐ οὗ ἃ στεδῖ τγ885 οἵ πηδίθσίδὶ [6 ἢ οὐγτοηῖ, δη ἃ ΤΠΟΥ 
τὰυκ οσοττοδοταῖε ἴῃς νἱονν οὗ ἀδῖα φίνθῃ δῦονθὲ. Αἢ υπβει θα οου- 
ἀϊὔου οὗ τῆς εαγὶγ Ηεῦτενν Μ55. οἵ Φνυνεγός 18 ῬοββίΪν ἱπαϊοαϊοά 
ὉΥ ἴῃς ϑεριυδρίπι οτάογ οἵ βυιῦ-5εοἴοηβ ἰῃ Π1Ὶ., ΙΝ΄., ΄., πδῖοῖ (ἰΐ 

ννε ἀεϑίηδῖς τῇς ΟἤΠαρίοτβ 45 ἰῇ ἴῃς ΗΘΌΓΟΝ) ἃσὲ διγδηρεὰ ἴῃι8: 

220-215, 300; 2455, 2055, 1.9, 2ς-29; 318,56 Ἐτοπὶ 
τῆς μοίϊῃϊ οἵ νἱοιν οὐὨ 5: τ ]]ατὶγ οἱ ταδίογιαὶ τη 8 ἀσταηροιηθηϊ ἰ5 
ΤΑΔῊΪ 5 Ε}Ὺ ἰηΐεσίου ἴο ἴπαὶ οὗ οὐγ Ηθῦτεν ἰοχί ---- ἴτ Ὀγοαῖκα ἃρ ΠῚ. 
δηὰ οἢ. 31 ὉΥ ἴῃς ἰῃϊετγροβίτίου οὗ ]ἴδῃ πιδῖίεσ, δηὰ ρίδοςβς ΙΝ ἴδγ 

ἴτοῦλ 115 πδῖυσαὶ σοηηδοιϊίοη. Βαϊ ᾿ξ ἀοε68 ῃοΐ ἰοἰϊονν πὶ τῆς πιδὶ- 
Διτδηροιηθηῖ ἰ5 ἀὰς ἴο [ἢς οδρτίες οὗ ἃ Οτεεὶς ἰταηβϑίδῖοσ ΤΈΣ 
Β βεοιοη5 σοτηροϑίηξ 111.--Ν. ταυβῖ οὔσας μάνα οἰγουϊαιεαά 45 56 ρά- 
ταῖς ἰτοδῆβαβ, δηἀ ΤῊΔΥῪ ἤᾶνα Ὀδθη σοι πο ἰῃ ἀϊβετγεηὶ τγὰγ8 ὉΥ͂ 
]εν ϑῃ βοσῖρεβ οἵ εἀϊῖοτβ. πμαὶ τὰ πον οὗὐἠἨ ἴῃς ῥτοοδξάυγε οὗ 
Οτεεὶς ἰτδηβίδϊοιβ εἰβενῆετε ἰῃ ΟἿ᾽. (ἔοσ Ἵχδπιρὶς, ἰῃ Ζγενιαλ) 
ἄἀοε5 ποῖ ἔδνογ ἴῃς βυρροϑβιτίοῃ ἴμδαὶ ἴπῸῪ δοῖθα σαρτίοϊουϑὶν ἰῃ τμ 5 
τερατά. 

Τῆς Οοριτὶς Μοσβίοῃ ἰ8 υϑεία! ἴου ἔπε σοῃῖτοὶ οἵ ἴῃς ατεεῖκ. ἵἰ 
βοιηει π|65 Οἤε β ταδίοσίαὶ οὶ ἰουπὰ ἰῃ ουγ Οσεοῖκ Μϑ5. ; 411} ϑυ ἢ 

ΟΆ565 τηιδὶ Ὀ6 υάσεοά Ὁγ [ἢ οττίοδὶ ταΐϊς5 δρρὶἰςὰ ἴο τῃς Οτεεῖς 
Μετχβίοη. ἢ 

Τῆς ρῥγαβθηῖ Ῥεβῃϊτα ϑγτίας ἴεχῖ οὗ δγυυεγός ἨδΔ5 ἃ ρεγρίεχίης 
ταϊχυτε οὗ τεδαϊηρβ, ἀρτθείης βοπμείίτηες τὶ Ἐ δραίηβι ΩΦ, Ξοπιθ- 
ἴτλαθ5. ψιτῃ (Ὁ ἀραίηδι Ξ9 ; τῇς τότε ἱτηροτίδης σεδαϊηρβ ἀτὸ ρίνεῃ 
ἴῃ τῆς Οπτςαὶ Νοῖεβ. Αβ ἴξ [Ὁ]]ονβ 39) ἰῃ ζεηεταὶ ἰῃ ταδίογίαὶ δηὰ 

4 Οἱ. τῃε Οτεεκ αἰτδηβετηεηὶ οἵ 7εγενείαλ, αοὰ πυπιθετίηρ οὗ ἴε Ῥβαῖπις, διά 
τῃε πηοάεττι δἴϊετορῖς αἱ γεδιταησίης Ζεςίεείαςέε:. 

1 80 ϑ5ίγδοϊκ δῃηὰ Ετσδηκεηῦετς. ΤΆε ἰδίϊε οὔβετνες ἴῃπδὶ [56 Οτθεῖς διτδαηφεθοὶ 
ἀἰϊνίἀε5 τῆς Ἰαϊίες ρατὶ οἵ ἴηε Βοοκ ἱπίο ἵνο ϑοϊοπιοηίο οοἰϊεοϊίοης, ἢ ΟὨ ἵτὸ 

ὅπ|:5 (τοὶ 251). ΤῊϊΞ πιδῪ πανε Ὀδε ἴῃς ρτίῃοίρὶα οὗ αιτδηφετηςεαὶῖ, θαι θα ἰγδη,» 
Ἰδίοσς τῆδυύ ἢανε ἰουπὰ ἰΐ ἰῃ δὶς ΗἩοῦτεν τοδηυδοτίρι, 

1 Ο(, Βίοκεῖ!, ννο πλαῖκες πηυοῦ υδε οὗ ἴδε (ορίίς. 



χχχὶν ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Διταηρεπιεηῖ, ἰδ ἰδ Ῥσοῦα Ὁ]ς τπαὶ ἴξ 15 Ὀαβοα οἡ ἴῃς Ηδῦτεν ; 381 
τῆς βδὴς πιο ψὰ ἵζῆονν ἴοο 11π||6 οὗ (ἢς Ὠἰδίοτγ οὐἨ ϑγτγίδς ἴγᾶῃ514- 
ἤοηβ ἴο Ὀ6 δὶς ἴο 840 Ὑδοῖθοσ ΟΥ Ά ΏΠΟΥ ἕδσ ἴῃς ῥσοβεηῖ ἴεχὶ 885 
Ὀδδη οοἸτεοοϊοὰ ἤτοι ἴῃς ΗἩδῦτεν. Οη ἴῃς οἵδες Ὠδηά, ἴῃς παῖυτα 

οἵ ἴῃς ἀστεο θη Ὀεΐψεθη 85 δηὰ (Ὁ ἕανοτβ ἴῃς νειν ἴπδι τῆς ἔογπιετ 
δδ5 ἰῃ σεσίδίῃ ρδβϑᾶροβ (ο] οννεα τῇς ἰδοῦ ; σῃεῖθοτ, ἴῃ παῖ οαβ8ς, 

τηῖς τεπάοπης ἔτοπὶ ἴῃς Οτεεὶς νὰ5 ἴῃ 6 ποῦς οὗ ἴῃς ογρίηδί ϑυτίας 

᾿δηβίδῖοσ οὐ οὗ ἃ ἰδίδι γενίβοσ 8 ἃ αἰβῆσαϊτ αιεβίοη, τῃουφῇ ἴμς 
ἰουτθοῦ βυρροβίοη βθθτὴβ ἴῃ 6 τῶοσε ῥγοῦδϊθ. [ἀπὸ δαὰ ἴο ἃ}} 
τοῖβ τπδὲ [πὲ ϑγτίδο ἰσγαηβιατίοη 5 οβδῃ ἔγες, ἴἴ 18 οὐνίουβ ἴμδὲ 1ἴὲ 
τηυβὲ Ὀς υδεὰ 11 οδυοη ἴῃ ἴῃς οτ οἶδ οὗ ἴῃς Ἡδῦγεν οἵ ἴῃς 

στεεῖκ." 
Τῆς Ταγρίπι, 85 ἰβδ ΠΟΥ ΖΘΏΘΓΑΙΪΥ Πε]α, 15 Ῥαϑθα οὐ ἴῃς ὙΙΔο, 

τοουφῇ ἴῃ ἃ Ὠσπιῦεσ οὗ σ85865 ἰὰ ἑοἸϊονβ ἴῃς Ἡεῦτεν. 
7εἴομις ίοσ ἴῃς πιοβὶ ρατί ἰοϊϊοννβ ἰς Μαβογεῖίο τεχὶ ἀιροδεν, δηὰ 

εἶνεβ 1π|1|6 πιδίεσίαὶ (οσ σεϊης Ὀδοῖ οὗ ἱ. ὙνΈοτε ἣς (ΟἸ]ονς τῆς 
τεηάοτίηρ οἵ ( ογ ἰῃβεσῖβ ἔγοτῃ ἴξ σουρὶεῖβ ψῃοἢ ἀγὰ ποῖ ἴῃ ΚΞ, ες 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ τεϊδίηβ ἴῃς οἷάεν 1,Δ[ἴη τεχῖ, υῃϊοἢ νὰ8 τηδὰς ἔτοτα ἴῃς 
Οτεεκ. Ηε τεργεβεηῖβ ἴῃς [εν]ϑἢ οχερεϑὶβ οὐ ἢϊ8 της, Ὀυϊ 15 
ΤΑΤΟΪ ΠΕΙΡΑΙ ἰῃ τἤοθε σᾶ565 ἰῃ δ οἢ ἴῃς ΗδΡτονν ἴ5 Ρεου αγὶν 
ἀἰδίσυϊ! οὐ οὔβευτε. 

. 8. 8. ΟΑΛΝΟΝΙΊΟΙΤΥ. 

Αοοοτάϊηρ ἴο ἈΔΌὈΙΠΙςΔ] αὐτμοτ 68 Ὁ τῆς τεσεροη οὗ ἴῃς Βοοῖς 
ἰηῖο ἴῃς Οδῆοῃ νψψὰβ ἴοσ ἃ ἔπις ορροβεὰ οὐ ἴῃς ρτουπὰ οἵ ἰϊ5 εοῆ- 

τιδάϊοίοσυ βἰδίουηθηῖβ (26 5) δηά ἰϊβ ἴοο ἈΙΡΉΪΥ οοἸογεαὰ ἀςϑοπρ- 
τοηβ (77. 3). Τῆς Ἰφζῖετ οἷαβ5 οὗ οὐδ) δοιίοτβ βεθτιβ ἴὸ πᾶνε ἀγίβεῃ 
εδιΐγ, ἰ Δὴγ σΠσοῃοϊορίοαὶ σομοϊυβίοῃ οδῃ Ὀς ἄτανγῃ ἤοτα ἴῃς 5ϊδῖε- 
τηφηῖ οἵ ἴῃς ττδαϊτίοη τμδὶ ΤΠΟΥ τσεγε δεῖ δδίάς Ὁγ ἴῃς “ πηδῃ οἵ ἴῃς 
Οτεαῖ ϑγπαρορυς." Τῆς 5οϊυτίοη οὗ (ἢς ᾳυδϑδίοη ἀρρεᾶγβ ἴὸ ἤᾶνα 
Ὀεεη ἰουπὰ ἱπ ἴῃς ΔΙ] ἐρογοδὶ ἰηϊετργείϊδιίοη οἵ ἴῃς ραββᾶφε ἴῃ Ἵἢ. 7. 

Ὑπε Ταϊπυὰ βάγβ Ὡοϊμίηρ οὐ δὴγ αἰ βῆου Ὑ ἱῃ σοηπεοίου πίῃ 
Αξζὰσ. Τῆς ἀουδῖβ σοποοτηΐης γυυεγός βοοὴ ῥϑββεὰ ἅνγᾶγ, δπὰ 
118 ναϊὰις νγὰβ Ὀηίνοσβα νυ τοοορηίζεά. [1 5 ᾳυοϊςα οΥ υδεὰ ἰῃ ΝΤ. 
-τεαυσηιν (ονεσ ὑπνεηι τἰπλ65) δηά ἰὼ ἴῃς Ταϊπιυ (εβρθοίδ!ν ἴῃ 

Φ 05 ὁείαεὶϊς οἵ ὃ ἀπά δ 5εε ]. Α. θαΐδαε, τγόφ, ἰη Ἐοξεηγ ))ετς Ὄβισεμία, 1814, 
ΤΆ. Νδϊδεϊο, ἐπ Αγελὲν Χ τοῖῖς. συν Αμα Κ ἀ, 417. ἃ.., δινὰ Ῥίπκυξε᾽ δσύοὶθς ἴα 
247), τῶρ4. 

ἡ 5.6). 30 Ὁ, Αδοίδ Νιοίλαν, (φρ. ὶ. 
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Ὄγάς Αδοιίλ), ἰ6 εἰϊεὰ δουπάληςνγ Ὁγ τῇς δαυν ΟἸ τ βδη πτίζοτβ, 
μὰ5 δἰναγβ Ὀδθὴ ἘΙΦΉΪΥ ἐδιεετηθα (ῸΥ [5 ῥσδοῦςδὶ νἱδάοσῃ, δηὰ ἃ 
ὩΌΤΩΡΕΙ οὗὨ ἰἴ5 Δρμουίββ ἤᾶνῈ Ὀδοοτης ΠουβοοΪ ἃ ποσὰ. 

8 9. ΒΙΒΙΙΟΟΘΒΑΡΗΥ. 

ΟΝ 7εχέ απα Ῥεγείοης. 

Ῥμοοοριῦς, Ἑρμενεία. 
Ο.}.1.. νοοκι, 1768 (ἰ ϑοβυλεπδ). 

δία Ἅ.. ἐεχίρ ἀ. υγε «, Ῥγονυενδει, 
1890. 

7. α [ζοξκ, Οόεενυν. ἐκ νου. 5... α. ΒΙΟΚΕΙΙ, Αὐγί,. ὀεαγῥείέωναρ ὁ. 
ψεν:. αἰεχανάγένανε, 1788. 

7.Ε. Θοημεύβνεμ, Οβμεομία, 1812, δηὰ 
Ζεχέεον Ἶ, 1829. 

ῬΡ. ΡΕ ΙΔΑΘΑΆΡΕ, “νπεεγέωνζεν ες. 

τηίεολ. ποῤεγτείσωρ α΄. ῥγουενδέεν, 

1863. 
Μ. ἩΕΙΡΕΝΗΕΙΜ, Ζηωγ ἐεχίξνε4 αἱ. 

Ῥνουεγδίεε (ἰπ ἰδ Ῥέογἐεί)αἀγ- 

“εἀγὶ}), ιτϑός, 1866. 
ῬΥΞΈΒΙΝΟΚ, Αι δελοδέες (ἰὰ 

Ζλμοὶ, Τιυ δεελνε}), 1883. 
Ἡ. ΟὐοκΊ, ϑργεμάεη 1.-1Χ. (ἴὰ ΖΤᾺ. 

7Τ )ἰελν.), τϑδς. 
Α.} Βαυμαλβτῖνεβ, δ ημα ἐγἐδίφο ταν 

νονεγῥίεν (Ἰὰ Ἡγέονεν Ζείδελν. Καὶ 
4. Κων ἀ. Μογρενέανάε:), 18οι. 

Η. Ρινκυββ, Φὲφ ςγγίσοάε μεόεγ είς: 

των α΄. ῥνουεγῤίον (Ἰὰ ΖΑ 7 Κ,,.), 

1894. 
Ἡ. Οκᾶτζ, αερεί. «ἐμ τοε (ἰὰ 5 

ΜΙοναιεελγί), 1884, αὐὰ Ξνεεπαΐα- 
εονες, 1892-1804. 

Ἑ. ΝΈΞΤΙΕ, αὶ. δέ δε δεν εεειπρέν, πὰ 

Ἡετσορ᾿ ΚΧεραΐ- Εν να1.8 (πὰ ρυὺ- 
Ἰἰξηςὰ δερδγαῖε]γ). 

Ἐσιιαυύδδ οἱ ἴεχῖ ἰῃ σοτισηεῃιαζιεδ 

οἵ Ηἱισίς, Εννα]ὰ, εἰ ἴσεοι, Ζόοκιεσ, 

Νονδοῖς, ΝΠ άεροεσ, Εγδηκεοῦετῖ. 

7Ζγαμεαδοης απο Ορν εν αγέ:. 

Δηάνατὰ Αραδ, εἀ, 5. Βυθετ, 1893. Η. Ῥεύτϑβοη, Φὲς ϑῤγώελε 5α1.: κατὰ 
ΘΑΛΌΙΑ᾽Β νεσγβίοῃ, εὐ. 1. Πεγεηρουγῃ, 4. σιϑαιτωηρ ἐπε Ταίνεμα μ. 27ὲ4}- 

1894 (οἴ. Β. ΗεἸ]ετ, ἐπ ΑΖ, 1898). γα δανγχελέρι! ἡ. ἀγίεελ ρεδρν- 
ΑΞΗ͂Ι, [Δὲ. ἔγασδὶ, ὉῪ Βτεϊ τ βαυρὶ, 1714.Ὶ] σμελ, τϑϑς. 

ΑΒΕΝ ΕΖβα," εἀ.(, Μ. ΗἩοτονίϊ;, ι884.} 7. ΜΕΒοκβυβ, ὥσμενε. ἐμ 5α᾽. ἔὥγου., 

Τῆς Ἄοοτατηεοίατίεβ οὗ Ἀδεηὶ, Αὔεο 

Ἐστα, δπὰ 1 ενΐ Ὀεῃ σεύβοῖι ἅτε σίνεῃ 

δἷϑὸ ἰπῃ Α. Οἰψγρείυθ᾽ 7’ ὅγου. 5). 

Ορνενενί. ἐγίμνε Καῤῥίκονηνε, τ620, 

διμὶ δὲ οἰϊεὰ ἴῃ 1,. Ἰδῃεπ"ς Δα δέδέε, 

184). [π 1815 ἰδεὶ σψοῦκ [ορο]ὰ 
Ῥυΐες, ἰῃ Ὠἱο [πἰτοἀμοιϊίοη ἴο Ῥτον- 

ετῦα, ξῖνεδ ἃ ᾿ἰεῖ οἵ 38 [εἰν σοτὰ- 
τοεβίδίοι οΒ ἴῃς Ὀοοὶ, Ὀερί πη 

εἰς.» 1573, 1651. 
Μ. ΟΕΙΞΒ, ἤγουν. γεβωνε :αῤίονε τε νεῖ 

,δα.,, εἰς., 16ς3, 1699, 172ς. 
σ. Β. ΜΙΠΗΑΛΚΙΙ5 (ἰπ ]. Η. Μιοδδεῖι, 

ὥεγέογε: απενοίοδίθνες ἐπ ίασιονν.» 
εἴς.) 1720. 

Α. Θ0ΗΊΤΕΝΒ, γον. 54}., εἴο., 1748, 

διὰ αὐτί ἀφεὰ εἀ. Ὁγ Ο. ]. 1. Ννοξεὶ, 
1769. 

ψ} ϑαδάΐδ (ἀ. 942) διὰ επάϊηρ , Β. ἤόροϑον, 7Ἂε ἔὅγον. 97 5, ἐν σνείς, 

πὴ ]. 1[διηνεπδιείη (1827). εἴς. 1η88. 

51)» βοὶ οεγίδίῃ (δαὶ (215 πρόοῦκ ἰ Ὁ Αὔδη Ἑσγα ; ᾿' πῆᾶγ Ὀς Ὁ Μοϑεβ Οαπιῃΐ 
(Κικοολὴ. 



ΧΧΧΝῚ ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ 

Η. Εν , ἰῃ δὶς Ῥοεί. Βώολεν [έελ- } Ε. ἈΕυβ5, ἰπ δἰβ ἀπποιδιεὰ ἰτδαδῖ. οὗ 
ἐγ) 4 12, δωνάες, τι837, 1867. 

αι ῬῬΞοουε5, λύει Τγανεία ον ο7 ἐδ 

ἔγου., εἰς., 1846. 

Μ. 5τύαεξτ, Οσμενε. οε δε δοοῖ ο7 
γου., εἰς., 1852. 

Ε. Ηπζιο, δὲς ϑργώελε δα." ὥδεγ- 
“εἰ, εἴς., 1858, 

Ο. Ζὅςκιεεβ, Οσνερι. κε αἱ. 57. 5.]. 

(ἰὰ [ϑδηρε᾽8 Βίδεέιοεν ), ι866 (ΕὩς. 
ἴγϑῃβὶ., 1870). 

Η. Ε. Μύὕύηιαυ, 26 2γον. φμας 4 ἐ- 
εν Αρωγὶ εἰ Ζενεμεδς ογίσενε 

αίφες ἱπάοίε, τ860. 

ἘΚΑΝΖ ὈΕΙΠΤΖΒΟΗ, 2 ας: .5α]. ϑρνμεῖ- 

ὁμοῦ, 1873 (πε. ἰγϑῃ8). 1876). 

ἴδε ΒΙ0]ε, Ετεποῖ εἀ. (Ζζα Δέδέίε), 
18η8, σεπη. εἀ. (26: ΑΠ. Τετ.), 

1894. 
Ν. Νοναοκ (ἰὰ Αἴμγαηρε ἐχερεί. 

Τἤακαῤμελ «. 47.), 1883 (τενί βίοι 
οἵ Ε. Βεειίδεαδυ, 1847). 

Η. [,.. ὅστκαςκ (ἰπ ϑιγδοῖς ἃ. Ζδοκίετὶς 

Αἰμγεσο. Οονενε. ς. 47.), 1888. ᾿ 
ΚΕ. Ε. Ηοκτον (15 ΖΦ ροσίξον᾽ ς δέδίε), 

1891. 

σ. ΔΙ ΠΌΕΒΒΟΕΚ (ἰὼ Μαζιῖ Αγ τεν 

δ» πα. (ονεπε. ς. 44 7.), 1897. 
ὟΝ. ΕΚΑΝΚΕΝΒΕΡΟ (ἴῃ Νονϑοῖκ᾽ ͵δνα- 

ἔονενε. ες. 44 7.), 1808. 

σεπεγα ογᾷε. 

Ι,, Ὀυκεδ, [ηϊἰτοἀποϊίου ἴο Ρτονετθβ ἱπ || (, Ο. ΜΟΝΤΕΡΊΟΒΕ, λίδηςε ὠβονβ ἐδε 

Ολδεπ, Ζα Δέδίε, ι847. 
}. Ε- Βκύςη, Ἡγεϊ με ξέεάγε ἀ. 272: 

ὀγᾶεν, τϑς1. 

ἀἰαἰε ανπαἱ γεἰέρέσως υαΐμε οΥ ἐλε δφοῖ 
4 νου. (ἴπ εν. Ομανε, ἄεν.), 
1880-180ο. 

Η. ΒοΙ5, 2 Μοέείε ρηονεέφωε οἶέε “.} Ἐ. ΘΜΕΝΡ, Αιεείαπεερέἑελε γεἰφίονε:- 
Ἧἥδόνεμας εἰ εἧες Ἰ. Ογεε: ---- ϑοέφνεσια 

εἰ ΤΑδῤορπὲς, 1886. 

Τ. Κ, ΓΗΕΥ͂ΝΕ, ἰὰ 706 ανπα ϑδοίονιον, 

1887. 

σετελέολέε, 1893. 

Ε. ΡΕΕΙΕΕΕΚ, δὲς γεἰὴ οἰ ολε Ἡγεδίς 

ανπεελαμων ἅ. Θιοάες ἅ. δρνάολε, 
1807. 

νουεγὸς οΥΓ Οὐδέν Α πείση Ῥχοῤίς. 

Οἰένε:ε: Ἐ, Ἡ. Ἰεπίηρβ, δνουενδέαὶ 

λίοσορὰγ 97 σον μεῖνς, τι80ος; ,ὟΝ. 
ϑοδεθογουρῃ, (λένε δγονετό:,18)ς. 

Ἐρυῥέδαν. ΤΟΙ, Οεθθξι, τὶ. Ξργρέέαη 
Ζείεναέμνε, ἴα Ζέδνανν οὔ έλε Ἡ ον αἱ): 
ει Ζέξνγαίμγε. 

Α--γγίαη. Μ. Ἰᾶρετ, 41::»». Αδιλσεὶ μ. 
δ δνἐελιυδνίεν, ἰὼ βειγἄρε «. 4 “γνί- 
οἰορέε, 1802. 

7"ἀαπ. ἘΒδηϊ πρὶ, 7.4. ϑδῤγώελε; 

Μυίτ, δα» εν Τέχς, Μ. ΜΠ] ασης, 

7πάΐαν Ἡγέταονε; Ῥ.' Μοτε, ἡδέα»: 
ρῴνανις, ι898; (. ΒΕ. [,Δηπῖδῃ, 
715π4Δὲς Ερῴγνανες, τιθ899 ; Ξες αἶδο ἴδε 

Ημοραάερα, ἰὰς Ῥανελαίαννα, δοιὰ 

τε 7αέαξα:. 

Ονεεξ. ον ἴῃς δρδογίεπιβ ψ ΐο ἢ σὺ 
υπάοτ [ἢ παῖς οὗ Μεηδπάετσ κες ἢ ς 

ςοἸ]εςϊίου5 οὗ Μείϊπεϊε δὰ Κοςβ. 

ϑγγέα. Τε 50-οδ] οὰ ϑγείδο Μεηδη- 

ἀετ ἰ5 σίνδῃ ἴῃ 1,δπὰ, 4 πρεάσέα 577.) 

Ι.; ςἔ. ΖΑ ΤΊ. τος. 

ΑΒ ἃ ϑειγτῖς ρδγα]]εὶ νγα τὰ ΔῪ δὰ ἀ 

Αγαδὲς. Ἐτεγῖαν, Μεϊάαπϊ; ΕἸείδοδετς, 

“4 δρνγώελε. 

866 δἷϑο ἴ,. δυκος, δίων ζξε, 

δηὰ δε [πιτοἀυοιίου ἰο Ρτονεσὸδ ἰα 

(ἢ ςη, δὰ Δέδέ. 
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ΡΕΟΝΕΕΒΘ. 





Α ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΕΚΥ ΟΝ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 

ΡΕΟΝΕΚΒΘ. 

-----. 

Ι. ΟΗΑΡΤΕᾺΞ 1.-ἸΧ.Ψ 

Α ενοτΐοε οἵ ἀϊφοσθτοθα ὁἢ ἐδ 6ΧΟ6116π06 οὗ τϊϑάοσα, τ ὶτ {111π6- 
δῶσι οὗ ἰΐδ ᾿σί μοί ρ]θα ἴδίκϑι ἔσοπι ουοσγάδυ 1136. Τῆεβς ἀγα 
Ριεοδάςα ὮὉΥ ἃ φεῦεταὶ ἰηϊτοἀυσοη, Ὀείοτε πϑϊςἢ 814η 45 ἃ ζεπογαὶ 
τς. Οἱ τὰῃς ἀδῖε διὰ ογίρίῃ ες ἴῃς [ηἰτοἀυςτου. 

1. οομξδίηδ [80 {1110 (ν..), δῷ ἰπϊσοἀποϊίου (ν.57), δὰ ἵπο 
ἀἰδοσῦτεοῦ (ν." 5.5.5). 

1. ΤΊῦο. --- 7.6 φνυουενγός οΓ δοίονποη, το οὗ αυΐϊά, ξίης οὗ 
7 γαε. Τῆς {πὸ δίηρ οὐ 7εγαεὶ ὈεϊοΩρΒ ἴο ϑδοζνσοη. Οἡ ἴῃ6 
δϑοτ ρέῃ ἴο ϑοϊοιιοῃ, δηὰ οἡ ἴδῃς ἴεγηι φγυσεγός (Ἠεὃ. »ἦρλ{4) 85 
πᾶτηα οὔ δα ὈΟΟΚ, ες ἴῃς Ιπἰτοἀυςάοη. Τῆς [{Π6 νγᾶς ῥσο Δ ὈΪΥ ὑτε- 
ἤχεά Ὦγ (ἢς Γ“οἸἸεοῖοτ οὗ ]., οὐ ὉΥ ἴῃς εἀϊῖος οὗ 1.-͵ἼΝ., οὐ, ροβϑβί ὉΪγ, 

ὃν ἴδε ἰαϑῖ σοτιρίϊεσ. Τῆς Ηδοῦ. ποτὰ »παελαί ( 2γουεγό) ῬτΟΌΔΌΪΥ 
βἰψηὶῆςεβ εὐ αγίν, ῥαγαϊεέενε (ἈδαΙγ Ξϑ ἐογεβαγίεοη), διὰ 9εετι5 
ἴο βανε ὕδδῃ υϑεὰ αἵ δὴ δαὶ {{πὶ6 οἵἁ 411] ροςῖυ, μαγὰϊγ σῖτα 
τείεσεηςς ἴο ἴῃς ἔογτα (ρδγαὶ]ο!βγα οὗ οἰδυβεβ, οἶδυβ8ς- τ γίμπι, Ὀεϊηρ 
τὰς ἀϊδπεοϊίνα ἔοτταδὶ οπαγαοιογίϑτίς οἵ οἱ ἀ- ϑειγτς ροθῦγ), Ὀαϊ, 
Ῥτο Δ Ϊγ, πῖτρ τείδγεηςς ἴο (ἢ [πουρῆϊ (ϑμοτὶ ἀϊπιςἢε5 τηδάθ ὉῪ 
τῆς ͵υχιαροβίοη οὗἩὨ τεϊαιθὰ ἰάθδϑ, οσί βίαν σοταραγϑοηβ σἱτὶι 
(ταὶ ας ομ)δοῖ5) ;" (ἢ ς ταθη Τα] εὰ »αελαϊεῖς (Νὰ. 2175) ἀρρεᾶγ, 
Ἶκεὲ τὰς Οτεεὶς τῃαρϑοάϊϑι5 δηὰ ἴῃς Ασγδυϊδη γαευές, ἴο δᾶνς ὕθεα 
τεοϊϊεσβ (ἀου 658 880 ϑουμείτμδϑ σοιροβεσβ) οἱ παιγαῖϊϊνες δηὰ 
ἀεΞξοτρῆνε ροείηωβ. Ὑοῖα 5 πὸ οὔς ἘὨρ 8}: δαυϊναϊεης ἕοσ γπα- 

5 ΤὮετε ἱς ῶο ΟΤ.. νογά ἴοσ σευ, ᾿ἰπουχὰ μετα δσὰ ἰετταϑ ἴοσ νασίουϑ δρεοίες οἵ 
Ῥοεῖίοδὶ ςοπιροκίὕοη, “οπζ, εἴς. Οη ἰῃς ἰαῖὶς Ἡεῦτενν ἰδττηϑ ἕοσ ᾿ἰταγρίοαὶ ροεῖσυ ἀπά 

Ῥοεῖ, “έγω!, βοΐίαη (τοιητής), δες Ὠαἰϊχοοῦ, Ζιων ΟσποΆ. ἀ. ἡμῴέτοῖ, Ροξείε, ῬΌ. 49 [ἙἜ, 

3 



4 ΡΒΟΝΕΚΒΒ 

σἀα ---- ἴξ βϑθσηβ ἴο σονεσ ἴῃε σῃο]ς στουπὰ οὗἩ Ηεῦτενν ροεῖγ. [ἰ 

ΤΩΔῪ 5᾽ 5  ν ἃ βίπιρὶς ΟἸἸθαυηρ ΟΥ δρῃοσίβπι (1 ὅ84πι. τοῖξ 24..}5 
Ἐ2. 1253 185), δὴ ΔἸ]εροιν (ΕΖ. 17), δῃ δηἱρτηδιοαὶ καγίης (ΕΖ. 21), 
ἃ Ὀγποτὰ (7ετ. 245 Ὁι. 285), ἃ ἰδυπιίηρ ρεθςῖ (1538. 14. ΗδΌ. 25), 
ἃ ἰαϊηεπίὶ (Μῖο. 22), ἃ νἱβίομδὶ ογ δροσδϊγρῖίς ἀΐβοουτβε (Νυ. 23 
24), ἃ ἀϊάδοις ἀΐξοουγϑθε (Ψ 49. 78), 8ΔΏ δισυτηεηῖϊ οἵ ρ]εᾶ (]οὉ 
29.).5 [Ιἡ ἴδε Βοοκ οἵ Ρτονεγὺβ ἰξ ἰ5 οἰ ΠΟ δὴ δρμοσίβτα (5.38) 
ΟΙ ἃ ἀϊδοουγδα (1-Ὁ, 23. 5 2) 5), 

93-Ἴ. Ῥτοῖδοο οὐ ἱπίσοἀποίζου, εἰδεπρ ἴΔ0 οὈὐοοῖ οὗἨ [86 ΟΟΚ, 
ἸΒΙΩΘΙΥ, [δὲ ΤΩΘη ΤΠΔῪ ὯὍο ἱπάποοὰ ἴο δοοορὶ ἴπὸ ἰθδοιίηρ οὗ 
Ἡϊοάοαι. - Τίιε βἰσπιοῖυτε ἰ5 ἀἰβιο δὶ, τ ἢ βγποηγταουβ ρᾶγα 6] 181 

(Ἔχοερὲ ν]). Τῆς τδουφῆι ἰ5 βἰπηατ ἴὸ τμαὶ οἵ 2417, ἀπά τῆς 
Ῥτείδος, ἴα ἴῃς Π6}|6, νὰ ργοῦδΌυ ρτοῆχεά Ὁγ ἃ ἰδῖς, ρεσῆαρβ ἴπε 

Ἰαϊεϑί, φαϊῖοσ ; ἴῃ 6 Ῥαγαρτδρὰ ἰ5 5Ξυμίδο ον ἃ σοηηυδίοῃ οὗ ν.᾿. 

2. Τμαῖ πιδ πῆδὺ δοαυΐτε τϊβάοτι δπὰ ἱγαϊπίηρ, 
Μὰδγ υπάετδίδηὰ γαϊουδὶ ἀΐβοουγδε, 

3. ΜΕΥ τεςεῖνε (γαϊπὶπρ ἰῃ ννῖβε οοηάαοί --- 
1 )υδζίος ἀπὰ ῥγο νυ δπὰ τεοιαάς, 

4. Τμαὶ ἀϊκπογεῖίου πῖδὺ Ὅς σίνεῃ ἴο ἴῃς ἱπεχρεεμοςὰ, 

Το τδς γουϊῃ Κπονϊεάρε δπὰ ἱπβιρῆϊ. 

5. [κεἰ τῆς νῦῖδε τηδῃ ἤεᾶγ πὰ δὰὰ ἴο Ὠἷς Ἰεαγηΐην, 
Απὰ ἴδε τδη οἵ ἰητε]]σοηος ραΐη δἀυοδίίοι, 

6. Τπαὶ Ὠε πιδὺ υὑπάετβϑίδπα ργονεγ δηὰ ρδγαῦ]ε, 
Τῆς νογάβ οἵ βαρεβ διὰ {πεῖν δρ βοτίβσηβ. 

ἡ. Τῆς ἔξαν οὗ Ὑδῆνεἢ ἰβ ἴῃς Ὀεριηΐπρ οὗ κπον]εάβε --- 
ΝΥ βάοπι δηὰ ἀϊβοὶρὶ πε ἔοοἱβ ἀεβρίβε. 

Ας5 ἴῃς Ηδοῦτεν ἰοχί ἐβἰδηάβ ἴῃς ἰηἰτοάἀυςτοη ἀρρεδῖβ ἴο Ἴσοῃβίϑι 
οὗ ἵνο ρατγῖβ, (ῃς ϑἰδιειηεηῖ οὗ οὐ]εοὶ (55), ἀρὰ ἴῃε ἀεβηϊτίοη οἵ 
Κπονϊεάσε (7) ; δῃὰ τς ἐοσίμοσ ἀϊν 65 1156] Ἰηῖο ἃ σεπογαὶ τγείογ- 
επος ἴο τῆθῃ (᾽ 5), νι ϑρεοῖδὶ τεραγὰ ἴο τῆς ἱπητηδίαγε (), δπὰ ἃ 
Ῥασιουϊδσ τεΐδγοπος ἴο ἴῃς νῖβα (δ δ) --- ἰῃδὶ 15, τῆς σοῦ ἰ5 βαϊὰ τὸ 
Ὀε λἀάτεδδοεα ἴο 4]1] οἶα5565 οὗ ἱπιε θῆσθε. Τῆς ἀοδηϊίοη (7) 

βἰδη β Ὁγ ἰβοϊξ, Ὀδὶηρ οὗ ἴῃ6 Ὡδῖιγε οὗ ἃ ζϑῆθγαὶ γεῆβδοϊίοη, δῇ 

ΔΡΡεπάϊχ ἴο ἴδε 5βἰδιεπιθηὶ οὗ οὔὐεοῖ. Μ᾽ ἀρρεᾶτβ ἴο Ὀὲ ἃ ρᾶ- 

Το Πεϑὶβ οὐ 80 δαϊτοσίδὶ ἰηβοτίοη ---- [6 ϑγηιδοῖοαὶ σοηβίπις το 

. (Οἱ, δεἰσϑοῖ, ορ. εἶ!., ΡΡ. 1οῦ . 



1.2 ΕῚ 

Βεσε οὔδησεβ (ἴο Ὀς τεβυτηεὰ ἴῃ ν.), αῃὰ ἴῇογε ἰ5 ἃ σετίδίῃ ἱῃοοη- 
ξτυὶν ἰῃ Ὀϊ ἀΐηρ ἃ βᾶρε Ἰεάσῃ ἴο υπάετιβίαπὰ ἴῃς σοσζὰβ οἵ 5565. 
1 τλεβε ὕνο σουρ εὶς Ὀε οπι το, τὰ πᾶνε ἃ ϑυτωσηθίτ δὶ ρᾶσα- 
ξταρ ἢ οὗ ἴνο αυαἰγαίη : ὁ, “ (ῃδῖ ᾿δῇ τον δοαυίγε πιβάουῃ," δηὰ 
44“ 1ῃδὲ τῆς Ἰτητηδῖαγα ΤΩΔΥ ὃὈς εἀυοσαϊεὰ ἱπίο υῃάοτειδηδϊηρ ἴῃς 
ἀϊδοουζβαβ οἵ ἴῃς 8α965.᾽"" 

-3.-.4. Το βόποσαὶ οδ᾽οοῖ οὗὨἨ ἴδ:6 ὈΟΟΚ. --- ΤΊς Ξγηϊδοῦοαὶ σοῦ- 
πεοῦοῃ σ ἢ ν. 15 οἷοβε: “ὼς φρουεγὸς 97 ϑοίονιο . . . [σθοβα 
οὔὔεςι 15] “λα "περ νιν σεφωέγε, εἴς. --- ἢ. Θγῃοηγτηοιβ, [ΟΓΏΔΤΥ. 
μι: το σεφιῖνγε (οτ, ἄπσοιν), εἴο., ἴδ ϑβυῦ]εοῖ οἵ ἴῆς Ιπβηϊῶνς 

“τρ δῇ " ΟΣ “1ἢς ρΡυρ]]." Τα ράᾶγα] δὶ Ἐχρυαβϑίοῃβ ἃγα ῥὑγδο- 

Το! Ἔαυϊναϊεηὶ ἴῃ τηοδηΐηα. Ἡεαονι ι5 ἰῇ ζεηεσαὶ Ἐχργαβϑβϑίοῃ 
ἴον Κπονϊεάρε οὗ ἃ1]1 φοοὰ (Ὠϊηρβ; ἴξ ἰβ ργδοῦςδὶ βασαοὶτν (710. οὮ 
2 ϑδῖη. 13᾽ 147 205), ἴῆε 5Κ1}1} οὐ τῆς δτγιίβδῃ (Εχ. 31Ὁ), νἱὰθ8 
δοαυδίπίδηος πῇ Δοῖ5 (1 Κὶ. 45. [ς᾽ ]}, Ἰεαγηίηρ (76τ. 85), 5111} 
ἴῃ ἐχρουηάϊης 5εοτεῖ τὨΐηρθ (ΕΖ. 285), βιδιεβιωδηβῃρ (76γ. 185), 
ἀηὰ ἤπδιγ, κοονϊεᾶρε οὗ τίφῶϊ ᾿ἰνίηρ ἴῃ ἴῃ Ὠσἢοδὶ βεῆβ6. Τῆϊς 
Ἰλϑὶ 15 1ἴ5 5686 ἤετΊα --- ἸΏΟΓᾺ] δηά τεϊϊρίουβ ἱπιε]σεηος. [Ιἰ οχ- 
οἰυάεβ ποῖ ΟὨἹῪ (ἢ τλόγαὶν Ὀ6α, Ὀυϊ αἰθο (Ἰὰ σοηίϊτγαβδὶ στ Οτεοκ 
νυϊϑάοτ) ἴδς ΡΠΠΟΒορ ἢ ΙοαΙν ϑρεσυϊαῖῖνε, τπου ἢ, ἴῃ ρατῖβ οὗ Ῥγον- 

ετῦ5, Ἐποϊεβίδϑῖεβ, δηὰ ΝΥ ἰβάοτῃ οὗ ϑοϊοπμοῃ, ἰξ ἰ5 ἰηρεὰ ἢ ατεεκ 

ῬΒΠοβορ μοὶ τπουρθῖ. [τ ἰξ τῆς τεϊϊρίουβ εἰειηθηῖ 5 ὑγαςιο δ! 
ἰάεηῖςα! τῖῖὰ τῆς ΤΩΟΓΙΑΙ: ὯῸ 58|τ685 5 ἰαϊὰ ἰῃ Ῥγονεσὴβ οὐ ἴδε 
ττυδ  ἰϑεῖς βὰς οὗἉ ᾿ἰἔδ (βδοτίβοςβ, νονβϑ), ἴῃς ἀδνοῦοῃδὶ (Ργάυεσ, 
Ρταῖβς, τοδαϊηρ βδοσθᾶ ὈοΟ ΚΞ), οσ ἴῃς ἀορτηδῖὶς (πιοποιμείΐβγη, κῃ, 
ϑΔΙνδι] ἢ) ; ἴῃς τοῦ οὗ “ἢ. 1- δηά οὐ ἴῃς σῃοΐὶς Βοοῖὶς ᾶτὲ 
οοποοσηθαὰ ἢ ῥγδοιίοδὶ δῇαϊσα ; τῇς ἴα οὗ Οοὰ ἰ85 ἴου ἴδεῖη 
ΒΙΡΙΥ ἴῆες πΊοτδὶ ἰδνν. --- ΤΠ βϑεσοηά ἴεη, ἡγσίμέηρ, οἰτείρῥης, 

(οτ, ἐπορο.), βιστϊῆςθβ ρτοροτῖν τὰς ἰδοϊ οὗ τεδομίην, εἀυοςα- 
ὕοη (ϑοιῃεῖπηθβ σΠαββαπιθηῖ), Ὀὰϊ τησϑὲ Ποῖα Ὀ6 τΆΚαη ἴο τηθδῃ 

τῆς τεβυὶ οὗ τας τεδοπίηρ, ἴμαὶ 5, ννίβάουι ; τῇς δοθοῦν τηδῪ Ὀς 
σά, ογ ἃ τιδὴ 0 ἱπηρατίβ ἴῃς ἰανν οὗ σοά. Χαδοραὶ ἀϊδεομεδ 

ἷ5 1. τυογἧς οΓ ψπαρρείαπαϊΐηρ,; [ὮὨ]8. Ἰαϑῖ ἴθστη - “ ἀἰβοθσῃτηθηῖ, 

ΠοΟΙΩΡτε ΠΘηβίου,"" 5 ἰῃ [ἰἴκθ τηδῆποτ ἰάἀθητοδὶ ἢ τοϊεαάΐονε. ---- 
Μδη᾿β σγεϊδιοη ἴὸ νβϑάοπι 18 Ἔἐχργοββεὰ ὈΥ ἴῇς νογὰ σεφιέγε (1. 

ἔποιυ οἵ ἐξα). 50 [ΓΙ 85 8|Γ685 15 ἴῃιι5 ἰδία οὐ ἰηϊ]]εςῖυα] 
τεοορη οη οἵ τρῃϊ 85 ἴῃς Ὀαϑβἷ5 οὗ ἃ ροοὰ Ἰ6 ἴῃε τῃουρῃϊ οὗ οὐῦ 
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βϑεοῦοῃ (δὰ οἵ ἴῃς ψμοὶς ΒΟΟΚῚ) ἰ5 δἰ"Πδὰ ἴο ἴῃς ϑοοτγαίίο- ϑίοίς 
οοποορίίου οὗ τιογα γ. Τῆς ΟἿ. ἴδστα, ποόνανεσ, κα τὰς Οτεεῖ, 
ΟΧΡΓΕΒ865 ποτα [ἤδη Ὀάᾶτε ἱπίο!]δοῖυαὶ τεσορηϊτίοη ---- ἴξ ἰηνοῖνοβ 
ἰρτο]]δοτυα! αϑϑἰπιϊατίοη δηά ῥγδαοῖίοδὶ δοσαρίδηςα. οὗ ἐγατῃ 45 (ἢ ς 
τυὶε οὗἉ Ἰϊξε ; 5εἐς Απι. 9 Ηοβ. δὲ 1.3᾽ 184. τὸ 7ετ. τ4Ὁ 700 20 
ψ οτὸ, 501, Κπονίθάρε ἰ5 μετα βεῖ ἑοσίῃ 88 ἴῃς ἰουπάδιίοη οἵ 
ςοράυοι, ἴπαὶ ἰ5, ἰξ ἰ5 ἀϑϑυατηθα ἰπαΐ ἸὩδ Μ|}} ἀο τίρῃς ψβθῃ ἰξ5 
πδῖυσε δηὰ σοῃθοαυθηςδβ γα Οἷθαυν υπάετβιοοα ὉΥ ἴμεπ. Τῆς 

Ἄοοποορίίοη οὗ ἃ οβδηρε οὗ μεατὶ ἰ5 μοὶ ἰουηὰ ἴῃ Ῥτονεῦρθ. [ἢ ἴῃς 
βεοοῃὰ οἶδυ86 ἴῃς νοῦ τραγείαμα τε ἀΐδεενγη, δέεδησμέελ, ἀῤῥγέ- 

, λεμά, ἰα ἃ 5ΒΥμοῦγπι οὗ ξημσισ. --- ἃ. ΤΟΓΏΔΓΥ ; Ἰΐπο 2 ἰβ ἴῃς ἀςῆηϊ- 
οη οἵ (δα' ἰαϑὶ νογὰ οἵ Ἰἴΐης σ.0. Τῆς εἰδιηθηὶ οἵ ἀϑϑί τ ]δτίοη ἰ5 
Ἔχργαϑβθα ἰῃ [ἢ 6 ἴδγηι γεζεσέ ΞΞ “ Δρρυθῃβῃά, δοοερῖ, δῃὰ ΔΡΡΙΥ 85 
ἃ τυῇς οὗ [ἰ6." ---Τς ἴεγπὶ ἡγσίρέηρ, (οτ, ἐπεέγμεοη) ἰβ ἀβυδῖν 

ἀεδηεά ὮὉγ ἰΐϊ5 ϑουγτος (ν.3, ἐδίῃμεγ, 1} γγ6 8}, Ὀυϊ ἤεῖα ὮΥ ἰϊ5 
οὈ͵εοϊ ΟΥ δίῃ, 85 ἰῃ 1838. 5 3. (.ε ἐλασδίεονισηΐ οὗ [ ΞΞ τυλίελ «λοι 
2τοοων 6] οων ῥέαες. Τίνες δἰτω Ἔχργαβϑαα ὈΥ ουγ ἰεσηβ (50 
ΕΨΜ.), τούξε ἐοπάμοί, ἡμδδίεε, πο ΠΡ ἦς, ἴῃς ἴῆγες ἰαϑὶ οἵ 

ἩΙΟΝ ἄγα ὈδίζοΓ τα κδῃ 85 βειτηρ τῆς Ὀοπίοῃϊ οὗ ἴῃς ἤχΞί. 

Ετοτὰ ἴῃς 5ἰρηϊβοδίοη οὗ ἴπδ5ς πογὰβ ἴῃ Ὺ σαπηοῖ Ὀε υπαετβῖοοά 
ἃ5 ΟὈ͵εςοῖβ οἵ ἴπ6 νετ γεεείνε (Νονδοὶς, ΕΥΔΏΚΟΏΌΕΓΩ), Οἵ 85 εχ- 

ΡΓαβϑίηρ ἴῃς οσοηϊοηϊ οὗἩ ἴῃς ἴδῖτὴ ἐπεγνμεδίοη (Π 6] 1286). Καρ- 
Βαυβθθῃ "' τεπάριβ : δα: γιέ να} ἀεοεβί ἐπεγμσίοη ἠλαί νισξες 
τοίτε (ξίμρ), γίσλέεοισπεες σπαᾶὶ [τόηδέ 97] ἐλε τίρὰ 7 ἀπά γεοίἠμάΐε, 

τακίηρ ἐπεγμοδοη 85 τα “τῆς ἴδοϊ οὗ τοδοῃίηρ," δηά Ἰεανίηρ ἴΐ 
ἀποοτίδίπ Ὑπεῖδον [ἢ ς ἴεττηβ ἴῃ ἴῃς βθοοηα οἷδυ5ε ἂὲ ἴῃς οδ)εοὶ 

οὗ γεοδέῦε ΟἹἨ ἅτε ἷἰπ δρροϑβίτίοῃ ψἱτ ἐπεμεηοη. Ὠε]Ζϑοῦ ἀπά 
ΕἸδοκΚεηρετῷ, ποῖ 30 ναὶ]: Ὁ σήαίμ ἐπέ ρεπ ἐποίνμοδίορ. ---- Ἡζέσε 
ερπάμεῖ ἴα δοϊΐζου ποῖ βρτίηρϑ ἔγοπι ἰηϑίσιις ἀπα βαρϑοῖυ, ἴῃ ογαϊ- 

ὭΔΙῪ δῇαὶτα (1 ϑαπι. 185 Οδη. 48" 44 Ῥτον. τοῦ 145 1}, δῃὰ εβρε- 
οἰδιγ ἰπ ἴῃς πιογαὶ δηά τε φίουϑ |{ε (7ετ. 3} ψΨ 1195). ϑυσῇ δοϊίοῃ, 
ἴῃ ἰϊ8 θεϑῖ 56ῃ56, 5 ςοηττο ]εἃ ὈΥ πιογαὶ ργίποὶρίς, ἀπά 15 δοσοσά ηρ}Ὺ 
ποῖα ἀεβηςα ὈΥ 8Ἔνεγαὶ βΥΠΟΏγτοου 5 ἴογπιβ. ͵μεδες (ΕΥ̓͂. γήρλίεοις- 
655) ἰβ ἃ ἰογθηϑβϑίο ἴεγῃι, Ἔχρτγεβϑίηρ ἴῃς ἀυδ! Ὑ οὗὨ ἴῃς οδαγβοῖετ 
δηα δοιϊίου οὗ ἴμαὶ οης οὗ ἴῃς ἴνο ραγῖΐεβ ἴο ἃ ἰδυγβαΐϊς ῆο μι45 ἴπῈ 
τίς οἱ 5 5146, ἀπά ἴδ σοηλεβ ἴο βἰρηὶν τρῃϊ σοπάποϊ ἴῃ βεη- 

9 1ἢ Καυϊσεοι 5 πίε φε δελγεβ. 



1, 2-Ὸ 7 

εταὶ. Φνοδὲν 6 ἰὰς ῥτοσδάυτε οἵ ἃ ἰυάᾳφε, Ἔβροοία!γ ἰεχαὶ ἀςεοὶ- 
5ίου (7. 47 2 ϑαπι. 15) οἱ ουβίοπι (1 88. 22 το), ἴλην (Ὠϊ. 4), 
Οοά᾽ 5 δοῖβ οἵ ποδὶ φονεγηιηθηὶῖ ἰῃ ἴῃς ποιὰ (134. 26᾽ ψ τος), 
τῆεη ζεηεγαὶ οοπάυςϊ ἰῃ δοοοτάδπος νη ἰεμχαὶ ἀδοϊϑου (αβδυπιεὰ 

ἴο 6 τροσαὶὶγ τῖρ ἢ) ὙΒεΙΠΟΙ πιδὰς ΟΥ̓ τιδῃ οἵ ΟΥ̓ σοὰ. ἀεεδδμαξ 
ἷ5 ἰενθίῃςββ, βἰγαϊ βῃϊηεβϑ, 5ιγαϊ μι οσναγάμεβα οἵ οοπάυςῖ, 45 ΟΡ- 
Ῥοβεὰ ἴο ἴδε οἽσοοϊκεὰ πνδγϑ οἵ ἴοϑε νῇο δραπάοη ἴῃς συϊάδηος οὗ 
τοσαὶ ἴα. ὙΠαβε ἴἤγες ποσὰ ἃγὲ ναγίδης ὄἜχργεββίοῃβ οὗ γεζη- 
"μά, δῃὰ τῃυ5 ἀεῆης (ἂς σοηϊεηϊ οὗ ἴῃ ζΘηΟΓΑΙ ἴδετη τοίςς ἐοπόμεϊ. 

Μ. ἀεοίατεβ ἴβαὶ Κπον]εάρςε οἵ τἰρμς ῥχίῃοὶρ]ς ἰ5 τὰς Ὀδ5ἰ5 οἵ ἴγιις 
Ἰπξε ; ν.᾽ δβϑυπιθβ ἴμδὶ 5 Κυονϊεάζε ὨδοΟββΆΓΙῪ Ἰεδἀ5 ἴο δοοῃ 
σου το Θὰ Ὁγ ταογαὶ ρῥσίηςὶρὶς. --- 4. ϑυποηγτηοιβ, ἰσηδσυ. ΕἼΟΙΩ 
τῆς ροϊπὶ οἵ νίενν οὗ ἴδς τεδοΐδοσ ; 1ἰξ.: ὦ ένε ἀεγεδοη, εἰς. Τῆς 
ἐπεχβεγίεμεεα (ἈΝ. τἰρεβίδ) ἀτὲ ἴῃς υπἰηϑιτυοϊοα, ἴῃς ἱπιπιαῖαγε ; 
18δὲ πογὰά ἰ5 ἤεσε υϑοα ἰῃ ἃ περδῖνςε, ἰηαἸοτεπὶ 5θηβε, ἴο ἱπάϊσαϊα 

πεεὰ οἵ ἰππιτυοστίου (υδεἀ ἰῃ ν.33 στ Ὀδὰ σοπηοϊδοη). Τῆς Ηδοδ. 
ἴεσττῃ ἄρρθδιβ ἴο 5: σηὶν ἴπο86 τΐοϑε ταὶπὰβ ἀγα ΟρΘῺ ἴὸ ἱπῆυσηος, 
τῦο οδῃ ὃς 6Α531}γ 1εὦ. Τῆς Ῥάγδὶ!εὶ γομσὰ ΕΚ υσϑ6 δα ρἢδϑίζαϑ ἴῃς 
Ἰάεα οὗ ἱπιπιδίυγιγ (50 ἴπδὶ Πότε ἰβ ὯὩῸ πεθὰά ἴο Ξυϊδβεϊζυϊς ἃ ἴεττη 
Ξε σδμβία); ἴῃς πογὰ πᾶν ταθδῃ δαός (Εχ. 22), εὐ (2 Κι 45), 
γοκην να» (7. 177), οτ, πεϊϊδουϊ τεβρεοὶ το ἀῷε, σεγυαη (2 ϑάτα. 9). 
Τῆε Βοοῖκ οἵ Ργονεγὺβ δά ἀγϑβδβεβ ἰϊβεὶ ἴο τηθῃ ΟὨΪΥ, ποῖ ἴο τοπηδῃ ; 

ἴῆε 5ἰἴεῃος γεβρεοῦην ἴῃς ἰαϊῖεγ ἰΒ ἀουδῖ]ε85 ἀπς ἴο πεῖς ἀοταδβις 
ἰδοϊδιίοη δῃᾶ οοτηραγαῖίνα 5βθουγι ἔγοσα ζτόββεσ [οπιριδι 08 ; ποτα 
διϊεπιίοα ἰ5 ραϊά ἰἴοπὶ ἰῃ Βεοη-ϑίγα (7) 5 οἱ 225 22. )ς}6 8 26 
36 5.25 11)..--  έρεγεήίοι ἰα οἰδνετηα88 ἰῃ σοΏεγαὶ (Οςεῃ. 3.), εἰμεν 
ἴον φοοὰ (380 [βτουρδουϊ Ρτ.) οΥ ἔοσ ενἱϊ (Εχ. 2115). ὙΤῆε Ξυποηγπι 
ἐπείη, οἵ αϊρεγελίοη, ἰΒ ἰὰς ρονεῖ οὗ ἰοστηίηρ ρ᾽δῃ5 οἵ ρεσοείνϊη 
ἴῃς Ὀεϑὲ Ἰΐης οὗ ρῥγοσδάυγε ἴοσ ραϊηίηρ δὴ εὐ, [μδῃ ἴῃς ρῥίδη 1[56]}, 
ξοοὰ οἵ Ὀδά ; ἰη Ῥτ. βοτιοῖπιοβ εἴαρίογεα ἰῃ ἃ ὑδὰ βεῆϑε (12 14} 
245), οἴδῃεσ, 85 ἤεσε, ἰῃ ἃ βοοὰ β8εῆβ8ε. 

δ. ϑγποηγπιουβ, αυδίεογηδΙγ -ἰοΓΠΔῪ (ρΟΞϑΙ ΟΪΥ ἴοσηδτγ). ΤὨς 
τεἰϊς 5εη88 ζάσί δὴ τοῖδε νιᾶπ μιὰν ἀεαν (ΕΝ. Οτεῖ) 18. ποῖ ἃ 
Ἄοοττοςῖ τεηδετίηρς οὗ ἴῃς Ηδςῦ. ; ἴῃς Βοτγίδανε 86η86 ζΖ.... ἀξαν 

(Ὀε., Εταηὶς.) ἱπουρῃ ποῖ ἰῃ δοοογάδησς ντῆ ἴπς σοῃβίταιςτίου οἵ 
ἴῃς τεβὶ οἵ ἴῃς ραγασταδρῆ, ἰ8 ἴπᾶὶ προἢ Ὀεβὶ 8115 ([ῃς ἐχρτγαββϑίοπ 
οἵ οδήεοῖ πἢϊο ἢ οδιδταοίετίζεβ ἴἢς ἰαϊτοἀυοοη. Τῇ ἀεοϊαγαῖῖνο 
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τεηδεσίηρς 5 δἀοριδα Ὁγ τῇς Ψγτβ8., ϑοῆυϊ., Κδιρῆ. ; ἴῃς βεηΐδησς 
ἴδῃ Ὀγδακβ ἴῃς σοῃηδοίίοη, δηᾶ πηυβὶ ὃς τἰάκοη ἴο Ὀς ραγεηιποῖὶ- 
4]. [Ιϊ 5δδηβ, ἱπάεεὰ, ποῖ ἴο Ὀδίοης ἤεγε, Ὀὰϊ ἰῃ βοῦια 50:0 ἢ 

σοπηδοῦοῃ 45 πὶ ἰῃ το ἴῃ 51 Π}}} 47 Δρῃογίβιη 97 πον 5ἰδηάβ. 
11 15 ῬΕΙΏΔΡ5 δὴ οἷά ρίοββ (ἐουπᾶ ἴῃ 41} [Ὡς Ντϑ58.}) [ες ἀδβίρῃ οὗ 
ἢ ]οἢ ἰ5 ἴο ροϊηΐϊ ουὖἵ (παῖ τῃς ἰοδοπίηρ οὗὁὨ νἱ]᾽βάομπι. 15 δρρτορτίαϊς 

ποῖ ΟἿΪΥ ἴοσ ἴῇς ἱπητηδίαυγα (ν.3), Ὀαϊ αἰβο ἔοσ ἴ!ς νῖβεὲ. ζΖεαγπέρρ 
5 ται ψηϊοἢ 15 τεσεὶνοά, ἴῃ6 σοηΐεπὶ Οἱ τηδίοσιαὶ οἵ ἰῃηϑιγυςιίοῃ. 

ΤὮα Ράγδ]!ςὶ ἐχργοββίοη ἴῃ ἴῃς βοοοηά οἰδυϑε ἀρρθᾶτβ ἴο ὃς ἃ πδυῖὶ- 

οδἱ ἴεστὰ (50 ἴῃς τ. δηὰ 1,Αἴ. Κτβ88.) ἀδσίνεὰ ἔστοπι τῆς ψοσὰ ἕοτ 
γοβε, ἀιὰ τηδαπίηρ οἰεγίηρ, ρυίάσηος, υδεὰ ἴῃ οΟὉ 3γ}2 οἵ σοά᾽Ξ 

βυϊάδηος οἵ ἴῃς οἰουάδβ; ἱπ Ῥχ. 111} 125 2ο᾿δ 245 --- εομρϑοῖ. ἀπᾷ 
Βετα 2οιυεν 97 σμίάσπες, οΥΓ τοωμνα ἀϊγεεδίοη οὐ Ἰιξε, Ξε σάμεαηίονι. 

-Θ. ϑγῃοηγυτηοι, ἴεσηᾶιγ. ΤἼε βοΒβο αεῖν ἴω. ΤῊΣ νεῦβε σοη- 
Ὡδοῖβ [5616 ἱπιπμεάϊαϊοὶϊν τ ν.ῦ; τῃ686 τείογ ἴο (ῃς 5υῦ]εςῖ- 
τηδῖζοσ οὗ [οδοβίηρ, ν." το 115 ἔοσιω. Τῆς δἰ] υβίοη ἤΟσα 566ΠπῚ5 ἴο Ὀ6 

ἴο ογραηϊζοά 5οἤοοὶβ, δηὰ ἴο τῇς μαδὶς οἵ ΟἸδηϊδὶ ἰεδοῇειβ οὗ 
ςουςΐηνς τ εἰς ἰπδιγυσοη ἴῃ ἤρυγεδβ, ραγδ Ὁ] 68, δηὰ δ] εροτίεβ (566 
ἐβρεοίδ!ν οἢ. 30). Τῆς τοίδγεπος ἰβ ἤοΐ ἴο εβοΐεγις τεδοιίηρ 
ἱπιοηάἀςά ἴο σοηοσδὶ ἴῃς Βιρσιοβὶ ϑάομι ἔτοπι ἴῃ πιᾶ855 οἵ πηεὴ ---- 
ἴῆογα 18 ὯὩ0 δνϊάδησε τπδῖ δυςἢ ἐϑοϊογίβηι εχίβις δηγνθῇογε ἴῃ ἴῃς 

δῃοϊεηὶ που] 5 -- [που ρἢ ἴῃς ἴεᾶοθος πουϊὰ ἡδίυγα!ν βρεῖς πιοσε 
ἔγεεὶν ἴο ἴῃ 6 ἱπποῖ οἶγοὶε οὗ 15 ραρ 5 (εξ, Μι, 132). --- Τῆς ἴῆγες 

τε πι5 δῖα δ ρ]ογεὰ ἴο ἀεβοσῖρε ἴῃς ἔοττι οὗ ἴῃ! βαρε᾽ 5 ἰπβι ποι ου 

Πᾶνα ὯῸ δἜχδοῖ σεργεβεηϊδῦνεβ ἰῇ ΕΠρ ἢ. Οἡ 2γουεγδ 566 ποῖ 

οὐ νι, Τῆὰ τηεαπίηρ οἵ ἴδε 5ἴετη οὗ ἴῃς βϑεοοῃὰ ἴδγηι (πα 98) 
ΔρΡΡδαῖβ ἴο ὃε ἀμγη, δεν; Οεη. 4253 δὴ ἐμέφρῥγείογ ἰβ ὁὴῈ Ψῆο 
ττδηϑ᾽δῖος ἀϊβοουσβα ἴτοπὶ οἠς ἰδῆρυαρο πο Δποίῃοσ, δηά 50 ἴῃ 
Βθυ]οπίδη σριδαςεαάονς οἵ ἐπίσρβγοίσενς οἵ 2 Ο.. 225; 158. 427 [ἢ 
»ιδα ταί ΟΥ ἐμέο» ες τα ἴπε σαργεβθηϊδενα τηθῃ, ὑτορῃεῖβ, δηὰ 
Ῥηεβῖβ (ἴῃς Οτκ. ποῖ 50 ψεὶ], γάρ), ψῆ0 ταδάς Οοά᾽5 νογὰϑ ἰητεὶ- 
ἸισίὈ]ς ἴο της ῥεβόρὶβ, δπᾶ ἴῃς »μείαϑηρ απρεὶ οἵ ΤΟὉ 335 Ἰηϊεγργεῖβ 
ΤΩ} 5 ζᾶϑ86 ἴο αοἄ. Ουζγ ποτὰ ἴπ5 ἀρῥδδτβ ἴο τηϑδῇῃ ἃ ἴυγηεα οΟΥ 
Βρυταῦνε 5αγίηρ, οης ἴῃδῖ Ἰοοῖ5 ἰονασὰ δηοῖθοΣ βεῆβε, ἃ ῥαγαῤίε, 

ἷῃ ἴῃς ΟὨΪΥ ΟἾδοΥ ῥἷδος ἴῃ σῃϊοἢ 1 οσουτβ, ΗΔ. 25, ἰὶ μᾶ5 (πε 

Φ Τῆίὶς 5ἰαϊδιηθηὶ οδῃ, 1 Ὀεϊϊενς, Ὀς Ξυϊδϊαπιίαϊεα, ΤΏς Οτεεκ Μγπίοτίες, ἀπὰ 

5ΌΟΝ ραβϑαρεβ ἃ5 ὈὨδῃ. 123, ἀο ποῖ ίοσττη Ἄεχοερίοης. 
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ςοπηοίδιίοη οὗ ἄσωπί, σαγεᾶσρε, οἷ, ἴῃ 5ἰτυΐαγ υϑς οἵ 2γυσσενό. 
Ηδτς ἰἴ 5ἰχηῖίῆεβ ἃ ἀἰάδοιϊίς αἰΐετάπος (ταγιπηῖοαὶ ἴῃ όσα), ἰῃ 
νχὨϊοἢ τῆς ἤρυταῦνα πςοα ποῖ ὃς ἴῃς ῥγεἀοπιϊμαπὶ ἔδαζασςα. ---- Τῆς 
τηιϊτά εἐχρτγαϑϑίοη (1 ῚΠΠ) ΘΟΠ165 ἰῃ ᾿ἶκε πηδῆποτ ἔγοτα ἃ βἴδῃ τηθδηΐης 
ἥμγηι ἀείαάξ, δὰ εἰρη ῆε5 βοίης βοτὶ οἵ ἀεῆεοιϊεα ἀϊδοουζθε. [15 
Αι οϑὶ υ86ὲ 8εεῖῺ8 ἴο Ὀε ἴπαὶ οὗ γέ ας, 45 ἰῃ 7. 14, : Κ. τοὶ 

(ΞΞ 26. 9)); ἰῃ ΕΖ. 1γ511 τε 2φαγαδίε, ἀῃὰ ἴῃ Να. 12 [Ὡς Ῥραγϑῦο]ς 

ΟΥ ν᾿ 5ἰοῃαὶ ἔοστι οὗ ἴῃ6 οτάϊμαγυ ἀἰνὶπα σοταιταυπίοδίοη στῇ ῥτίεβὶ 
ΟΥ γΡσορδεῖ, ἰῃ οοηίγαδ στὰ ἴῃς ἀΐτεσὶ βρεεοῦ πιο Ὑδλσθ ἢ 
ετωρίογεά πίῖι Μοβεβ; ἴῃ ἤδη. 853 Απιοοῦυβ ΕΡΙρἤδπεβ ἰ8 ἀε- 
βοσί θεὰ δ5 υπάεοιβιδηάίηρ ἀίάδοζ, τ Ὠ ἢ ταυβῖ πλθδὴ τοσίυοιιβ (τηοτ- 

ΑΙ τῆς Κγ) πογὰβ Οὐ ὑτοσθάυγοβ ; ἃ 8ῃδάϊηρ οὗὨ βοοόγῃ δηά τ ἀΐου!α 
ΔΡΡδδῖβ ἰῃ ΗδΌ. 25, ψῃϊ]ς ἴῃ ψ 49. γη85, 45 ἰῃ ΡχΓ., ἴῃς β8εηβ86 13 
ΒΙΤΆΡΙΥ ἀϊάαοϊίς. ἨἩΗδτα ἱξ ΟὈνίουϑ]γ τ σῤλογέενες. ---- Τῆς ἴῆγες 
ἴειπβ ἃ ἤΕῖδ ΞΥΠΟΏΥΤΏ8. ὙΠΕΙΓ οἰ ΟΙΟΣῪ ἱπαάϊοδῖοβ ἴπδὶ τ 6 
δαιτὶ ϊεϑὶ τοδο ίηρ νὰβ ἤρυγαῖΐνε ἴῃ ἕοτπι (πε, ργονογῦ, ραγϑῦϊε, 
ΔΙΙΈροτυ) ; Ὀυϊ, ἃ8 Ργορίιδου Ὡδίυγα! ν δἀνδηοςα ἴτοῖὶ δοβίδιϊα 

υἵϊετδηος ἴο 5ιγαι κι Ὠτοσναγαά αἰβοουγβα, 50 ἴα [5τας6} 8 βαρε8 
ξταάυδ!ν δραπάοπεάᾶ ἴτε ἤρυγαῖίνα ἔογπι ἰπ τὰς ἱπίεγεβίβ οὗ οἶδβαγ- 

Π655, [πουρὴ ἴξ οσοππυεαά ἴο Ὅς επιρίογεα ὈΥ Ρορυΐαγ τεδοεσβ. 
Μο." δβϑυπιεβ ἴπαὶ ἰΐ 15 ἃ ρατὶ οἵ ροοὰ δἀυοςδίίοη ἴο υπάειβίδηὰ 
ἴῃς Δρμῃοσίβϑπι5 οἵ ἴῃς βαζεβ, δηὰ ἴῆδϑβε, 45 Ργ. δηὰ Βεη-ϑῖγα βῆον, 

ὝΕ͵Ε βίπιρὶς δηὰ ἀΐγεσῖ ἐχροβιτομβ δηα δπίογοθπηθηῖς οἵ ἀαϊῖγ. --- 
ὙΠδῖ ἃ ἀεἤηϊϊε οἶ485 οὗἨ τεδοοῖβ στ] βοῦλς βοτγὶ οὗ βοῃοοϊ-ογρδηΐ- 
ΖΑ εχίϑιεαὰ 85 ΘΑΓΪΥ ἂ5 ἴῃε τὨϊγὰ σθηϊυγυ Β.Ο. ἀρρϑᾶγβ ὑσοῦαθὶς 
ἥοτὰ ἴπε νΑῪ ἰπ γϊοἢ ἴῃς ΘαῦῈ5 ἃγα ϑροΐζεῃ οὗ ἰῃ Ρσ. (Ἐβρεοὶδι!ν 
2217.) δῃὰ Εςο]. 12., δἀπὰ ἥοῖὰ ἴῃ δοσουηῖ ρίνεη πῃ 2 έγζέ 

«δοϊὰ οἵ ἴὴε πεδάβ οὗ βεῆοοὶβ δηὰ ἐπεὶτ βαγίηρϑβ ἔτοτα τὴς πιά αἷς 

οὗ τῆς βεοοπὰ σεπίν οἡ. ΤῊΣ Δρδοτίβπιβ, ἀπά ραγιίου αγὶν τὰς 
αἰδοοῦγβαβ, ἰη ΡΥ. δηὰ Βεη-ϑίγα διὰ ἴογ (πὲ πιοβὶ ραγί Ὡοϊ ρορυΐασ 
ἴῃ ἕοστῃ, Ὀὰϊ Ὀδαγ ἴῃ6 ἰταργεβ8 οἵ ουἱναῖεα τπουρῃς. [μδἴοσ ἴῃς 
Ἐ1|6 ταρές ννὰ5 φίνθη ἴὸ ἴῃ ᾿Ἰϑδοῦοτβ οὗ ἴῃς ἴανν." 

ΠῚ νι Ὀε οτρττίεα, ν.5 Ὁ δ ἴοστη ἃ βυτηπηεῖγ Δ) ΒΊΓΟΡἢ 6 ΟΥ ΡΑΓΑΡΤΔΡΉ : 

Το ἵκπονν υγίβάομη δπὰ ἱπδιγυςιίοη, ἴο ἀΐβοεγη ννογὰβ οἵ υὑπάεγβιδηαίΐηρ, 

Το τεςεῖνε ἱπβιγαοτίου ἰῃ τῖβε οοπάαυςῖ, ἰπ )υϑεῖοε δὰ ῥργο ἵν δπὰ τεοϊταάε, 

Το εἶνε ἀϊβοτγεϊίου ἴο ἴπε ἱπεχρετίεποςὰ, ἴο ἴπε γουϊῃ πον]εάψε δηὰ ἱπϑῖρῆι, 

Τὸ υπάετβίαπα ργονεγῦ πὰ ραγϑθϊς, ἴῃς ψοτάβ οὗ θ8αρεβ δπὰ {μεῖς δρμοτγίξπις, 

Φ 8ες δοδὕτετ, 7εισίδά βεορίς, Ἐπρ. τ. 11. 1. 324. 



Ιο ῬΕΟΝΕΚΒΒ 

ἢ. Τὸ πιοίζο. --- Απεδεῖς, φυαίετηδτγ. ΤΉΪΒ σθηεσαὶ ἀςπηϊείοι 
οἵ νβάοτα τλὰὺ ὃς τερατά δὰ 45 ἴῃς τηοῖίο οὗ ἴῃς ψΠο]ε Ὀοοκ, ἀπά ἰ5 
ῬιοΌΔΟΙΥ ἴο Ὀς Δϑου θεὰ ἴο ἴῃς ἤηδ] εἀϊῖοτ ; 56εὲ ψ τα, ΤῊΣ ὀερὲρ- 
πίηρ οἵ Κηον]εάρο, [15 σμοϊςεϑβὶ ἐξαΐυγο, 15 ἰογεπιοβῖ δηἋ δββθητῖδ] 

εἰεγαθηῖ, ἰ5 δαί ἴοὸ Ὀς ἴῃε μα» ο΄ γαλευελ. Τῆς ἴεστὴ ,α» βοε5 
Ὀδοῖὶκ Ὠἰβίοσίςδ!γ ἴο τῆς ἀτεδὰ ψῇϊοἢ τγᾶβ {εἶς ἰῃ ἴῃς ῥσεβεηος οὗ [ἢ 6 
Ῥονογία! δηὰ βἴοσηῃ {π| 4] ΟΥ ΠΔΠΟΔ] ἀεί ; ϑεζηϊῖς ἀεἰτεβ σετα ἴῃ 
τῆς Ηἰβιοσίοδὶ ρετίοα ζεηογαιὶν οοηοσεϊνεα οὗὨ 845 Ἰογβ οὐ Κίηρβ, Ἔχοσῖ- 

εἰβίηξ οοπβίδηϊ σουῖσοϊ ονεῖ [ΕἸΣ ρΘορΪε5, δῃὰ ἰῃ ΗΠ! σηρ ρυπβηταθης 
ΟἹ ἴδει ἔογ ἀἰβϑορθάϊεῃςςθ. ΤΉΪΒ 15 τῆς ῥργενδι ην διττὰς οἵ τῃ ς 
Ῥίουβ τηδῃ τοναγὰ Οσοὰ [Ὠγουρῆουϊ ἴῃς ΟΤ΄ ; ΟἿΪΥ ἴῃς βεππιοηϊ 
ξτδάυδ! γ δάνδῃοαβ ἔτοτα ἴῃς ἴοσγιῃ οἵ τρετὲ ἀτεδὰ οὐ ἴῃς ἀϊνὶης 
ΔΏΡΟΙ ἴο ἴπαὶ οὗὨ τανέσεῆος ον ἴῃς αἰνίης ἰανν. [1 ὭενΟῚ ἘΠΈΌΓΕΙΥ 
Ἰοβοθβ, βονγανεγ, [ῃς σοϊοπηρ ἱπιρ! δα ἴῃ ἴῃς ποτὰ μαγ. Τῆς ΟἿ. 
εἰ σαὶ σοηοερίοι οἵ Ἰἰΐς 15 ποῖ ἰονε οὗ ἃ τηογαὶ ἰάθαδαὶ 45 ἴῃς 

ΒΌΡΓΤΕΙαΘ ρσοοά, Ὀυϊ τεραγὰ ἴοσ 'ἴἴ 85 δὴ ογάϊπδίίοῃ οἵ ἴπῈ ξΞυργεπις 
δυϊποτν ; ἰῃς ποι] ἰ5 Ἰοοκεὰ οὔ ποῖ 85 ἃ πουβεῇοϊ ἃ ἰῃ νης ἢ 
Οοά δῃά πιδῆ ἃζὲ οο- ουΐκευβ, Ὀθϊ ἃ5 ἃ γεϑὶτῃ ἴῃ Ὠϊοἢ Οοά ἰ5 Κη 
Δηὰ πιᾶῃ ἰβ βυι )εςῖ. ΤὨΪβ σοποορίίου, ἴδς τεβϑυϊς οἵἨ ἁ τῆς πιοσγδὶ 

δ᾽ σου ουβης85 οὗ ἴῃς [ ἢ ρΘΟρΙὶς δηὰ οὗ τποῖγ Οτίθηϊδὶ ρονεγη- 
ΤΩΘΏΪΔ] ΒΟ πος οὗ ᾿Ἰ6, μεϊρεὰ ἴο ἀενεῖορ πιογαὶ βϑιτοῖμθββ. [8 ἃ 
φυηάδιηθηϊδὶ ῬΠηςΙρ]ς οὗ πιοσαὶ 1Ἰἴθ, [που ρὰ ποῖ [6 ΟὨΪΥ Ὀτίποὶρ]α. 

Τῆς ἰάθα οὗ ἴς Ηδῦτον βαρ ἰ5 τπαὶ πὲ πῆ ᾿ἶνεβ υπτῆ τονογθηῖ 
δοκπον)εάρτηθηϊ οἵ Οοά 45 ἰανυρίνει μ1}} ἤᾶνα πὶ ηΐη ἢΐ5 βοὺὶ ἃ 
Ῥετηδηεηῖ δηᾶ εῇϊοίεηϊ τλοσϑὶ συϊάς ; οἵπετ σοηάϊτοης οἵ εδἰῃίςαὶ 
ἐχρογίθῃςς, βυς ἢ 85 ἡδῖνε σπαγαοῖεσ, κηονίεάσε, τεπιρίδίοη, 50τ- 

τουηἀϊηρβ, ἃγὸ Ἰοῖϊ ἀππηθηποηθά, ποῖ ἀ 6] Ὀεταῖεὶγ ἐχοϊυάδά, δὰ 
οτηϊοὰ Ὀεσαυβα ΠΟΥ ἅτε ποῖ ρσοϊηϊηθηῖ ἰῃ ἴῃς ντοτ᾽5 Ἰπουρῃῖ ; 
δὶ5 ῬΌΓρΡοΟΘΕς ἰβ8 ἴο δ ρ δϑῖὶζε ἴῃ6 οὔδ ῬΓποίρία οὗ γένθγθηοθ 85 

Ῥαγδιιουηῖ, δὰ ἢε Ιἀδητῆεβ τε τη 5 οὔτι πιογὰὶ ἰάθαὶ στ ἢ τῆς 
ἀϊνίης τηοσαὶ Ἰανν. --- ΤῊΣ υδὲ οὗ ἴῃς πᾶπὶῈ Κγχἀτυελ ἰηβιοδὰ οἵ τῆς 
ΤΏΟΣΕ βεηεγαὶ δ ρλένε ἰδ ποῖ βρη βοδηΐ 85 ἴο ἀδῖε οἵ ἃ5 ἴο εἴμ᾽ ςδὶ 
{εεἸηρ. Ὑαδνεῆ, που ρἢ ἴῃ πᾶπιε ποιπίηρ Ὀὰϊ ἴῃς πδιοηδὶ ἀεἰτΥ 

οὗ ἴῃς 7ἐνβ, 15 βεῖὲ τερασάςα δ5 ἴπε βυργεμης δηᾶ ΟὨΪγ σοά. Τῆς 
ῬΟΙΒΟΏΔΙ Ὡδηθ ΝΑ5 δτδαυδ]γ τερἰδοθὰ ΟΥ̓ ἦε Ζογά (85 ἴῃ ἴῃς 
δηοίεηϊς ψεγβίοηβ, Ἄεχοαρὶ ἴῃς Ταγρυτ), οὐ τε “ἴῶοέν πε (858 ἴῃ 
1η6 Ταϊτυυά), οὐ ΟΦοα (845 ἴῃ Εζια, Νεῖ., Εσοϊθβ., δπὰ βοπὶς 
ῬβΔἸγη)5), Ὀαΐ, ἃ5 Δρρεδῖβ το) δοίης ἰδῖς Ῥβαΐπηβ, σοῃτὶπυςὰ ἴο 



17 ΙΙ 

Ὅε {πεεὶγ υϑεὰ, ἰῃ ςετίαϊη οεἶγο]ςβ, ἀονγῃ ἴοὸ ἴῃς βεςοηὰ σου Β.Ο. 
11 5 ροβϑιὉ]ς, βόνόνοσ, [δαὶ ὈΟΤΝ ἴῃ Εργρὶ δηᾶ ἴῃ Ῥδιεβίης ἰΐ νγδϑ, 

ἴῃ 1015 ἰδῖοσ {ἶπης, ᾿που ἢ ττιτἴεη, ποῖ Ῥγοπουποεά, Ὀυϊ τερ᾿δοεὰ ἴῃ 
τοδάϊηρς Ὁγ “οπαν (ἦε Ζονγά). --- Τα βεοοηα οἷαυδβε 3ἰδῖθϑβ, ποὶ 
ἴοττωδιν Ὁὰϊ ἰῃ ϑυρδίδηςς, τς δη 6515 ἴο ἴῃς ἢγβῖ, ἴῃς βθῆϑε. 
θείην : “ΔΌβεηοσς οἵ ἴδε ἔξαγ οἵ Ὑδῃνθῃ (Ἰῃ [00]5) 15 περδίοη (ςοη- 
τειαρῖ) οἵ νυ βάομι." Τῆς ,ροὔ 15 Ῥγ ΠΥ ΪΥ ἃ ρεσβοη ἰδοϊκίηρ ἴῃ ροοὰ 
5εΏ86ε ἰπ ζἜΏΘΙΔΙ, υῃϊηβιγυιοιεα (158. 355), ὑπ }]}|6ὰ (ΡΓ. 11), οὐ 
οἤεηκίνε!ϊν ἱχῃογδηὶ (τοῦ 2οῦ 297), [ῃ δ, 48 ἤδσο, οὴς ὕῆο ἰ5 Ἰδοκίῃς 
ἴῃ ἴῃς Βἰχζῆεβι νιβάοιω, δηὰ τμεγείοσε ἀδνοϊά οἵ ρίεῖγ ἰονασγὰ Οσοὰ 
(8ο ἴῃς Οτκ. πεσε). ϑυςῖ δὴ ους ἐζηρίτες νβάοπι, ἰ5 ἱρῃοσγδηὶ οὗ 
διὰ ἀοεβ ποῖ ναῖὰς 115 Ὠἰχῃ Ππποίίο, ΟΣ δοςορὶ ἰζ 828 ρυϊάδ. --- 
Τηοιεδὰ οἵ ἴμε οουρ]οεῖ οὗ ἰὰς ΗδςΌ. ἴμ6 Οτὶκ. 85 ἃ φυδίταϊῃ : 

Τῆς Ὀερίπηΐηρ οὗ πίβαοιαι 5 (δε ἔεασγ οἵ Οοὰ, 
᾿Απὰ ἃ βοοὰ υπὰετειδπαϊηρ Βανε 41} {8εγ ἴμδὶ ῥγδοιίβε ἴ; 
Ριεῖγ τονασγὰ σοὰ [5 ἴδε Ὀερὶ ποίη οὗ κπον)εάςς, 

Βαυὶ νἱβάοτῃ δηὰ ἱπειγυοϊίου ἴῃς ἱπιρίουβ ψ1}} δεῖ δὶ πδυρδι, 

Τα βεςοηά Ἰἰπε οὗ [8 χυδίγαίϊῃ ποὺ βίδῃὰβ ἰῃ ψ αἰ, δηά ἴῃς 
«ἰϊτὰ Ἰίπς ἄρρθδῖβ ἴο Ὀς ἃ ἀουδὶει οὗ ἴῃς ἢσβι (Ἔχοερὶ ἴμδὶ ἴῃς 
ἴεττηβ τοις δηὰ ξησισάρε Ἔχομδηρο ὈΪ84ς 65), Ὀυϊ ΤῊΔΥ ὍΣ Δῃ 
οΥβίῃδ] ραγαὶ]ο]βω. ὙΠ εῖπεσ ἴῃς ἸΟΏροΣ ἔοτπι οἵ ἴῃς Οτεεῖς ἰ8 Δῃ 
εχρδηβίοη οἵ Ηδεῦ. οὔ Οτκ. βοσῖθεβ, οὐ Ῥεϊοηρβ ἴο ἴμε οτὶρίηδὶ 
τεδάϊηρ, ἰὶ ἰ ἀῆσυϊο ἴοὸ 881γ. Α58 115 νεῖβθ 15 δῃ ἰβοϊδίε δρῆο- 

τσ, 115 ἰεηρίῃ ἀοεβ οὶ δβεοϊς [ἢ τῆγιῃηῖςαὶ βίσυσίυτε οὗ (ῃς 
δυσοοούϊηρ ἀΐδοουτθε. Οἵ. Β5. εἴ, 

Ι1 1. Τῆς ρεγιϊῖνε βεθβδε οἵ ἴῃς εἴεπὶ "Ὁ Ὸ ἱδ ἀουδία]. 1π δὶ ϑειαϊὶς 
Ἰαησύδρεβ ἴἃ τοόδηβ ἴοὸ ὃὕε ἠέξε οὐ ἐφωαί, ἰῃ Οδπδδη πῃ (Ηεὺ., ΡΒοεΙ.) δἷδὸ 
ἴο γάρ, διὰ ἰπ Ατδῃ. ἴο “ἐαμα “γε, Ὀε ενείνον, σεβεγίογ. ὍΤὨς οτίρίπαὶ 
ἴοτοε ἰδ ρεῦβαρα ἴο Ὀε σέοκρτέαε ο7, σὔουε (οἴ. Ὁ» ΞΞ ον, βαρετροκίξίοῃ, δὰ 4.) 
)αχιδροαϊου), νβεῆος ἴδε ποίίοπε οὗἁ εἰπιΐ τ δηὰ ευρετίοτιγ. 8:6 ϑοδαυϊ- 

τεῦς, ἔγον., ΕἸείδομβεν (πὰ Ὠς.), Οεὲ. 7ζε:., ΒΏΒ. --- ἢ “κοφι ὍῬὍο; 6 ὅς 
ἐβασίλευσεν ἐν ᾿Ισραήλ, ῬοΟΒΕΙὈΪΥ ἃ νατίδηϊ τεδάϊηρ (οἴ. Εκο], 11), ὈὰΣ Βαγαὰγ 
85 ἱπεϊοδιίοη (7}ἄῥᾳρετ) τπαὶ τ8ς Οτὶκ. ἱγαπβϊδῖος οοπείἀεσεὰ ἴῃς ρδγαρταρὴ ν." Ὁ 
ἴο Ὀς ποῃ-ϑοϊοσηοηίς. --- ὃ, ΤΉς ῥυίπιατυ βεπβε οὗ ἴῃς δίεπι 5) ΒΕΈ τη (ἔγοτι 
τε Ατδῦ.) ἴο θὲ ῶγιν, Αχεά, σἰἤεπος ἴῃς νεγὺ εοργο, γεείγαέν, διὰ ἴδε 

ποῦ Απεάνει: ο7 οβὲμέονε, ἐνοτοίεάρε. --- ἃ. ὉΠ ἰδ ἸΔΚΕπ 85 τῷ ἐμέο έφερεεε, 
τοὶ ραὖρπε, Ὁ Οοτῖ, 7Αεοί. 7 )αιελ., χὶχ. 380 (, 4οείνέναε), δ ἰωα Ὅδη. 1"; 

τὰς 1π|. οοουτα εἰδενβετε ἴῃ Ῥτ, ἱπίος, ἰπ 211} -- μεσξε τοῖσε, ἑεαελ, ἰδ 21} 
τὸ τἦκε οὐμάμεί, ἴδε Ἰαϊϊετ βεῶφε ἷβ ργείεσδαθ)ς Ββετε. Ὁ" 15 οοἰϊεςτίνε 



12 ῬΡΕΟΝΕΚΒΒΕ 

Ρἷα:, α νεα:: 67 ἐφωΐίαδέε αείτφοε» Ξξ ἐφωεέδν ᾿ γα. Ἴϑο, Μαὶ. 23 ἴεν. 119 Ὑ 4ςΆ(7, 
Α ἀϊδετεῦϊ βεῦξε οσουτβ ἰπ δῇ. 115.--- - αἰνίάες ἴδε ν. ἰωΐο ἴῆγεε βςΒεβ: 
δέξασθαί τε στροφὰς λόγων, νοῆσαί τε δικαιοσύνην ἀληθῆ, καὶ κρίμα κατευθύνειν. 

Οἱ στρ. λογ. βες 5'οδίευβπετ, 2... αὶ Ηςῦ. ἴξ τεργεβεῦῖδ ἰδ ἀουθε}; [δρ.Ψ 
ὩὉ ἡμγμέησε (εἴ. ΕΖ. 411-33), ψὨΐοἢ, Βονενεσ, ἰς οοΐ υδεὰ οὗ Ἔρεει; Ηεὶ- 

ἀεπβείπι (ἴπ Ῥ εν αλγεεεὰν. Κὶ λδοί, ον τεῦ. ἰὰ, 401) τον πρὸ, δὲς ἑεαελέπρε οὐ 
ἀἰἐτεέβῥένεο, τὶς ἢ ΒΔΓ εχρ αἷμα (δ; νοῆσαι ΞΞ- σ»δην, ἀληθῆ ἰα δοτῖρα] ἱπρετιίοη 
([μ25.» οχ ἴδε Τοπίγασυ, τεεοῖβ διεκ, 85. υδυ8] τεπάςετίηρ), κατ. ΞΞ δοῖῶς ἔογῃι οἵ 
Ἔν, Ρετῆ, ἽΦ Ὁ ἴακεῖ δ8 [πί., [558 ργσορδο)υ Ηἰΐ, νι, Ἀ, Ξ ἸΏ. 95. ὦ γεεεῖνε 
ἐμείγμοίΐορε ἀνά αν, σετε προγν βεαῦι ἴο ὃς 8. Ὑ0 4] εττοσ. ὅζ -- ἢ, εχοερὶ 

τδδῖ ἴξ ῥγεῆχεβ 1 ἴο ΡΣ. --- Οτδεῖζ ἰπβευῖβ γγϑὴ Ὀείοτε 10 (85 ἰπ 6332), ἀπὰ 
ντῖτε5 Ἔοστῦ δηὰ Ὁ ἼΦ᾽Ὸ ΘΟΨΌΣ, τοδϊεῖηρ ἃ ἐπε (80 (5). --- 4. οὐκτρ, πτϊεῃ 

νυ. δ Ὅρ; ἴδε κ ἰς νονεὶ-Ἰοϊτζεσ, ἀπὰ βῃουϊὰ Ὀε ουεὰ. 5:1. Ἴγὺ ΞΞ οβένφ , 

τοΐ ἦε (Ὅς. 957), [μεπ 4 δε ῥεγεμααϊεα, ἐρεζἑεεαΐ, τεάμεεα ; Δ οβεν-νεέν ρα, ῥὲν- 

σμαδαόίε, εἐνεβίε.νεπαἶεα, ἐπεχρενίενεεά, Ατ. γαᾶ τ ὀγοα-»εἑνπαϊρα, ρεκενσις, 

δηὰ γομη »εᾶη, γιὰ τὸ ἑεραΐ ἀξεῖ τονε (ορεπίηρ, εχρουπάϊπῃν οἵ ἃ Ἰεραὶ χυς5- 
τἰοῃ), σε Ξε γμάε. --- Ἦ στρ, (ὃ ἵνα δῷ, ἴτεε τεπαετίηρ. ἸΏ 5)"; Θ ταιδὶ 
δὲ νέῳ, ἰὰ Μ᾿ὨΪΟὮ νέῳ ἰδ ρετῇ. ἀϊτορταπι (]ἅᾳ.), Ὀυϊ πιὰ Ὀς οτίψ. (1.35.); δοοοτά- 
ἱῃν ἴο Ηεἰά. ἴξ ἰ5 πιϊϑιυτίεἰηρ οἵ νέος, τῆς ἴννο ψοζὰβ π᾿ δῃὰ ν. θεΐῃρ ἀεί σπιεὰ ἴο 

ἴοττω ἃ ρϑγᾳᾷὶϊεὶ ἴο ρἷα. . Εος “Ὁ) Οτδεῖξ ὑπηθοθββαῦὶγ υτῖϊες “03 σ“ἐμῥέά. 
Ἐαδβὶ Ἴ}) τῷ Ψ)Ό ἐαε οί δονε οὐ ἀδείίέμές ο7 ἱεαγνεέφεν. --- δ. Α τεϊῖς ἔοτος ἔος 

ῬΌΦ" ἰδ Βδγάὶγ ξυρροτίεα ὉΥ δυςἢ ἃ σοπβίγυοσϊίοι 88 ἴῃαϊὶ οὐ ὑθΦ' 15. 1.37 ἴῃ 
ΨΥ ΒΊΟ τε ἴνγο οἰδυβεβ ἃγε οἰ δεῖν οοτα ἰπεά. --- 2 18 ἀεποιιί πῖνε πους 
οἵ δοϊϊοη; (ὃ κυβέρνησιν, Ὦ, σμδεγσεμία, ΑΣΘ φμδεγκαίϊονες,; οὰ 558 κεὲ 

ποῖεβ οὗ 1,85. ἀπὰ ΕἸἰεἰά; ΕἸεΐβομεσ (ἰὴ Ὀ ες.) οοτηραγεβ Αἵ. ἐσάῤὲέν, ὅγτ. ἐμόδνο. 
--ν ἴα τεξατγάεὰ 65 ἰπιετροϊαϊίοη Ὁ Ζίερίετ, πὰ δα ραγοῃτμεῖῖοδὶ Ὀγ ΜΝ 1|4ε- 
θοετ. --θ, ἸΏ στῦο; (δ σκοτεινὸν λόγον; ΑΘ ἑρμενείαν, ἀῃὰ 50 Ξ,, Βδεπὶ, ΑΝ, 

δραϊηβὶ ἴῃς ρᾶγα ]ε  15πὶ, ἐδε ἐρίεγῥν εἰαξίονε, τλᾶτῷ. αν εἰοφεεν τβεεολ, ἘΝ. Ἄριγε. 

-Ἴ.. Οπ τδε εὐτη ]ΟΡΎ οὗ σὴν δ8 ΞΞ ἐξέεξ, ἀμ, εἐμβέα, Ξες ΕἸεΐβοἢ., Ὠε., 58.» 
ΒΌΒ.; Μαϊρίπι, Ηεἰὰ. (ἴπ Ὠς.) σεεβέΐε, ἔτοσα ὅν δεγάαρ:. ---- ΒΙο κε} ( Ἡέενεν 
ΖΧΉ. ν. 86) ἀἀορβ ἴδε τεδάϊηρ οἵ (δ οπ ἴδε στουπὰ τμαὶ δε ν»εν»ενν 7 το τον: 

8.5 γγῈ}} 85 ὀερτ νέες ο7 ἐμοτοίεαρε ἰδ ἢετε δοβοϊαϊεὶυ πεοιβδαιγ; ὃς Πο]45 ἴμαἱ πε 
Ῥβαὶπηϊβὶ ἰοοῖς [Ὡς ραββαρε ἴτοπι Ργ. δῃὰ παῖ ἴῃς ἰγδηβιδῖοσ οἵ ἴδε ὑ [οἱονσεά πε 
τεδηπβίαϊτίοη οἵ Ρχ., ἴῃς οἴαυδε (Δ ἰὴρ οὐἱ οἵ 38) ὉΥ Βοπιοεοϊεϊευΐοη. Ιὲ 5, Βον;- 
ενεῦ, Ἐ4ι.6}}Υ ροβδίδϊ!ς παῖ Ρυ. (οἰϊοννεὰ [με ὑᾧ. Ἑυτγίδετ, ἐξ ἰδ ποὶ οἰεασ ψβδὶ Ηεῦ. 
σοῦ ἱα Ὀς τερτγεβεηϊςα ὃγ (δ εὐσέβεια εἰς θεὸν, “ ΨἈϊοἢ ΒΙςΚ ΕἸ} τε άεγϑ ὈῪ Πηπν ΠΝ; 
Ἠαϊ εὐσ. πονδετε εἶθ τερζοβεηῖϑ "Ὁ", δηὰ ἴῃς Ἐχργεβείου Ἰοοὶκβ {ἰκς οτρίπαὶ Οὐςοῖκ 

ταῖμεν ἴδῃ |ἰκε ἃ ἱγαπϑαϊίοα. [Ιἱ ἰβ ἰουπά ἰη ΟἹ. Α]., ϑνονε., Ι61. Τῆς Ηεδ. 

δΔυῖμον τοδυ δᾶνε πτίτδη τρὰ ἴῃ ἢτεῖ οἰδυϑε Ὀεσαυβε ἢς Παὰ "0:5 ἴῃ βεοοῃὰ. 

8-19. Πϊεοοῦτδο δϑαϊπεῖ οΥρδηϊσθὰ ΤΟΡΌΘΙΥ : ὀχμοσίδίοι ἴο 
Ἰεῖθι ἴο ἱπείσποίίου (ν." 5); ἴδο ὑοιωρίδοιυ ἴο ΤΟΌΘΘΙΎ δπὰ 
παυτὰον (ν..5.}).; πδσεΐπρ δραϊπεῖ ἰΐ, ἰαΐο οὗ [86 τοῦ ον (ν..5.). 
- Τῆς ατγδηβεπιεπὶ ἰβ ἴῃ σου ]ςῖβ, τυῖτἢ νατγίηρς πυταῦεγ οὗ ὈεΔ5. 
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ΒίοκοΙ! ασίδος διτάηροβ ἰξ ἰὰ αυδιχαὶῃς: νι " "5. 1 15.15.1. 12. 17,18... 

Τῆς τεχὶ ἰ5 ποῖ υΐϊϊε οἰδασ ; βοῆς βοοὰ ετηθηἀδιοῃβ ἃσε ευββαβιοα 
Ὁγ ἴδε Οτεεκ.. 

8. 

9. 

το. 

τι. 

12. 

13. 

14. 

τς. 

11. 

18. 

19. 

Ηξαγ, τῦ 508, [ὮΥ δ μετ᾽ 5 ἱπειγυςτίοι, 

Αἰά ἰοτεαῖε ποῖ ἴδς δάἀσπιοιϊείου οὗ ΤΒΥ ταοῖβες; 

Εοτ ἃ οδβαρὶεὶ οἵ Ὀεδυῖγ {πε} τ}} Ὀς ἴο [Ὦγ πεδά, 
Αὐὰ οδαΐπε δρουΐ [ΠΥ πεοῖς. 

ΜΥ 3οῦ, ἴΐ εἰπποῖβ εὐἰϊΐςς ἴΒςς, οοηξεϊ ἴδοι ποῖ, -- 

1 ἸΒΕῪ δα: “Ὅοπιε νἱϊὰ υ5, 
Γεεὶ ὃς ἰδγ νχαὶϊ ἕοσ ἴδε ε ρετίεοϊ, 
Γεὶ υἋ Ἰυτὶς ἰογ ἴδε ἱπθοοςπῖ [], 
[κἴ υ», Π|͵ωε 580], δυγδῖϊον τμεῖ δἰΐνς, 

ϑουπὰ δ8 ἴ8εν τῆο ρὸ ἀον ἴο ἴδε Ρίε; 

ΑΙΙ ρεεοίουβ τεδὶϊῃ γε 5841} βπά, 
Ὗς 5384}1 611 ουν Ἀουδεβ υγτ 5ροὶ!; 
Οιδδὲ ἴδου [Ὦγ ἰοὶ διιοπρ υ5, 
Οπε ρυτβεὲ νε 8]} υν1}} ἤανε," -- 

[1 ΜΝ αΙκ ποῖ ἰπ σοι δὴν υὶτἢ ἴμοδα, --- 
Κεερ τᾶγ ἔεεῖ τοι τδεὶς ραῖῃς; ἢ 
Ἐογ ἴῃ ναΐῃ τᾶς πεῖ ἰ5 βδργοδὰ 
[0 δε εἰρδι οὗἩ Δὴγ Ὀἱτά,--- 

Απά [δΒὲγ ἕος (μεῖς ουγῃι Ὀ]οοά ἰΔῪ νναὶξ, 
ὙΠῈΕΥ ἰατὶς [ον μεῖς ονσῖ ᾿ἰνεβ. 

ΘΟ 5 ἴδε εἰαἴε’ οἵ 8}} νῆο ὈΥ νυἱοΐεβος βεεὶς ψαΐα : 
Ις ἀεείτογβ ἴῃς ᾿ἵνες οἵὗἉ [5 ροεβεββοῖς. 

8, 9. ἘΕχμογιδίοη. ΝΜ." 15 ΒΥἂΠΟΏΥΤΩΟΙΙ8, ᾿ΤΏΔΙΥ ; ν." 5γῃουγ- 
τοουϑ, ἴογηδιγ- Ὀίηδῖγ. Οὐ ἐμειμεδίοη 8566 ἢοῖς οἡ ν᾿. «Ανεσπέ- 
δοη (ΗεὉ. ὥγα, βοταείπλ68 Ξ-Ξ- ἀζτῦ) ἰ5 ΠεσῈ βυποῦγπι οἵ ἐπενμεδοη. 

δ ονγεαξε, τοῖα Ὄχδοῖν γύεοί, γέρε, Ολαίης - πεελίσες. Τῆς 

δάάτεββ μεν “0Ἀ Ξῷ μῖν ῥωῤί, ἰΒ Ἑπαγαοϊεσίϑεῖς οἵ Ἵἢβ. :-, δπά 

αἰςο, τἸῃουρῇ 1658 τηλτκοαϊγ, οὗ 227-243; ἴἰ Τσοὺυγβ οὔος (27.}) 
ἰὼ ἴῃς β8εοϊίοῃ οἶδ. 25--29, ἀῃηὰ οπος (19) ἰῃ ἴῃς οεδηῖτγαὶ αἀἰϊνιβίοι 

8 Ῥοιῖῆδρο ὑυείίετ: 

1ο. Μγ 50, ἰΐ οσἰππεῖβ δητίος ἴδϑε, 

τι. [{ΠῈγ 54Υ: [εἴ υβ ἰΔγ νχαἱϊ ίοσ {86 « ρατίδοι, 
14. εἰ υς, ἧκε 5ῃ:6ο], ευν!ονν ἴἤδπὶ αἰΐνο, 

ϑουπά ἃς ἴπογ νῦο ξο ἀονῇ ἴο 36 Ρίε; 

 τ6. Ἐογ ἰδεὶγ δεῖ τὰ ἴο ονϊϊ, 

Απὰ παϑῖς ἴο διοὰ Ὀἱοοά, 
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οὔ πε ΒοΟΚ, το᾿--225. 11 ἰηἀϊςδῖδβ δὴ οὔβδηϊσεα 5πγϑίοτι οἵ ἰπβῖγυς- 
'Ὅσῃ, ΡΓΟΌΔΟΪ ἴῃ ΒοῃοοΪβ ; 86ὲς ποῖς οἢ ν᾽ δῦονε. Τῆς ἱπβισυσϊίοη. 
Βετε τηεηθοηςά, ποινενεσ, 15 [πδὶ τοὶ οὗ 883 ε5 Ὀιΐ οἵ ραγέπίβ. [τ 
5 δδϑυτηθα ἴμαὶ τῇς ἰοδομίηρ οὗ ἐδῖθεν δηὰ τοοῖμεῖ ψ1}} Ὀς νἱβς, 
δηᾷὰ (5 τιοσαὶ ἱγαϊπίηρς οἵ δοπλς νουϊὰ παῖιγα!ν ἔοστῃ {πε Ὀαϑ5ὶ5 οἵ 
τῆς ΠΟ ἱπείσπις οι οὗ ἴῃς βοῆοοΐϊβΊ Τῆς τείδγεηος ἰβ ἴο ἴῃς 
ΤΩΟΓΔΪ αν ἴῃ ζοηογαὶ, ποῖ 5ρεο ἔς δ! ν ἴο ἴῃς Τοτὰ (1νν οὗ Μοβε5), 
τιουρῇ 1815 νου παίαγαὶν Ὅς τὰς ἰουηάἀδίου οἵ [εννϑ! Βοπὶς 
τεδοδίηρ. ΤἈς Ταϊηυὰ (Βετ. 35. ὦ, Ρε8. 50 ὁ, ϑ4Πἢ. 102 4) Ἔχρ δίπβ 
ἴον Ὠδτα 85 -- “ οά;᾽" δηὰ »ιοζάδρ ἃ8 -ςΞ “ 1βγϑαὶ" (ΕΖ. 1οἾ; 
δεςοσγαϊηρ ἴο Ἀδβῃὶ ἴῃς ἐμεσμεδοη οὗ “Δὲ “ατλέν ἰδ σαὶ αοὰ ρανε 
ἴο Μοβεβ ἰῃ τσὶ ων δηὰ οσαῖγ, της ἴθ σον φΥ δε νιοζλδ' ταβϑῃς 
πε ποχγάς οἵ ἴῃς ϑουῖθεβ οὐ ἈΔΌΡΙ8 ψῃογθΌν ἴΠῈῪ τλδὰς ἃ δεάρε ἴο 
ἴῃς 12νν.5 Ογμηδπιθηΐβ οὗ μεδα ἀπὰ ὩθῸκ Μγοῦς δ πο ΘΒ ΕΥ ποση ὉΥ͂ 
ΤΩΘῺ 85 ΜὙῈ]}} ἃ5 ὉῚ ποις. ἢ 

10-19. ΑἸΙΐαπος τὶ Ὀδπὰβ οὗ τοῦθειβ δηὰ τηυγάεσοτβ σὴ Ὁς 
διἰτεμάδα οὨἱγ στὰ ἀϊδαδῖεί. ΤῊς οτραηϊσζεα τοῦ ΣΎ Ποῖα τοίειτοὰ 

ἴο δυξρεδβὶβ οἱἵγ 16 οἵ ἴπε Ἰἰδίοσ ἔπιε, ἴδῈ ρεγίοάβ πῆεη, ὑπάεγ 

Ῥειβίδῃ δῃὰ Οτσεεὶς σταὶς, [Θγυβαϊεπὶ δηὰ ΑἹεχαηάσια 5μοϊϊεσοὰ ἃ 
τοἰβοαἸδῆθουβ ρορυϊδίοη, πὰ ἃ ἀϊβιϊπος ογιτηΐϊηδὶ οἷαθ5 Ὀδοάᾶπας 
ΤΏΟΤΕ Ῥχοιηϊηεηῖ, Τῆς Γείεγοηοεθ ἰῇ ἴῃ6 ρτγεῦχι δὴ Ῥγορῃοῖβ ἄτα 
ἴο ἃ 1688 οσρδηϊζθα βοτῖ οἵ οὐὔΐτῃε; ἴπεν βρεαὶς σϑίῃοσ οἵ ἸἊραὶ!σοὰ 
οΡργαεββϑίοῃ οὗ ἴπε ροοῦ ὈΥ ἴῃς το ; 8εὲ ΑἸ. 85 " Ηοϑ. 4) 6" γ' 
158. 15 ς-53 τοὶ Μίς. 2 4) 612 η58 ΖΕΡΉ. 45 7ετ. ς 8 75} 2, 18". 
αλ᾽ϑ; τὴε ράϑϑαρὲϑ ἴῃ Ησο58. ὅγὲ ἴῆς ΟἹΪΥ οὔδϑ 1μαῖ βεεπὶ ἴο γεϊαῖς 
ἴο Ὀδηᾶβ οἵ τοῦθε:5, δηὰ ΠΟΥ τεργεβθηΐ ἃ βἰδῖα οὗ ἀπδσοῦν ὑπάθγ 
ἴῃ Ἰασὶ Κίηρβ οὗ ϑαιιδτία. Τῆς ἀξβου ρύοη ποτα πυρῆς Ὀ6 ἀηάετ- 
βϊοοά (80 ΕἼΔΗ.) 85 τείοιτίηβ ποῖ ἴο ΠἰἴΟΓαὶ ΤΟΌΌΘΤΥ δηὰ ταυγάει, 
Ῥυϊ ἴο 5ρο δου ὑπάεγ Ἰεραὶ ἔοστβ ; Ὀὰϊ ἴῃς ἰδληρυάᾶρε οὗ ἴῃ ρᾶτγᾶ- 

δταρὰ (ν.} 18) «πὰ τῆς πιᾶπποῖ οἵ 1. (ροτίγαγαὶ οἵ ορϑὴ νίςς, 
'08ι8. 5. 6. 7) ἕλνον ἴδε ἔόσπιεὺ νίαν. Ετδηκ. σοτήρατεβ Β5. 21. 

10. Ὑμε ταγιμπι 5 ἱττερυΐατ: τῇς ἢγβε οἴδιιβε ἰ8 ἴθσῆδσυ, ἴῃς 
ΒεοΟΠα Π85 ΟὨΪΥ οἣς Ὁδαϊ ; ἴῃς ἰδοῦ ταϊρῃς θὲ αἰϊδοῃεὰ το ν."", οἵ 

5 οἱ ἴδε οἀυοδίοη οἵ 7ενε βα οἰ ϊάγεμ 5ες 1. ννίεβεη, σε σελ. κ. ΜίδΆ. ἀ. δελκά- 

Ἰοε εν ἐνὶ ἑαἱσεκά, Αἰ εγέλενες,; ἴον ἴἰὰς Οτεεὶς ουβίοτης, Βεοίκεν, Ολαγέοε:, Ἐπρ. ττ., 

ῬΡ. 217 ΕΞ; ἕοσ ἴδε Βοπιδῃ, σαλίν:, ὑῃ. 182 ἢ. 

7 8εε 7. 835; Μαερέτο, “πε. Εζυῥί αμὰ 4 γγία; Βεοῖκοτ, Ολαν., τοϑ, π. 6, Οαἱ., ὦ“ οΘ 
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ογαϊτεὰ δ5 ρος, δηὰ ᾿5. 119 χ.}}} τῇεη ἕοστα ἴῇς οουρὶεί. ---- δέηηπενν 
5 ἴδε βέῃετιαὶ ἴσῃ ἴοσ Ὑτοηράοειβ, ρειβοῦβ οὗ Ὀδὰ τωοσγαὶ σμάγας- 
ΊΕΙ, εἰγτροϊορί αν “ ἴἢοδεὲ τγὮο ταἷ88 ἴῃ 6 τοδὶ ᾽᾽ ; (ΠΥ τε πιεῃ ΠΟ 
ἿΔ}1 ἴῃ ἴῃς Ῥεγίοσιηδηςς οὗ ἀυγ, δηᾶ ἴδπιι5 τηΐβα ἴῃ6 αἰτὴ οἵ [ἰΐς. 
ΤῊε που Οσουγβ ποδὶ ἐγοαυθην ἰῃ Ρ5. δῃὰ Ρσ. (125 21}7)), ἴδ 6 
ν ΕΓ 15 ΘΟ ΠΟῈ ἰπ 41} ραγὶβ οὗ ΟἿ. [πϑιἰεδ οἵ ἴῃς σοπάϊιοηαὶ 
εοῃδιγυστίοη ἴῃς Οἠκ. Π45 (ἢ6 Ὠοτίδνο: 7 πο ἐνιβίσμς νη ἐξασὶ 

2Ζλεε αοΐγαν, Ὀὰαϊ ἴμε σοπάϊποηδὶ ῥσοίβϑίβ 18 ἃ πδῖυσαὶ 1 ποῖ πεςοςβ- 
ΒΆΓΥ ῬΓΟΙΙΓΩΙΠΔΙΥ ἴο ἴῃς δοτίδεῖνε ἀροάοϑίβ οὗ ν.᾽" -- 11. ΑΔ ὄ{τϊρ]εῖ 
ἴω ἴῃς Ηεῦ., τεγηΔΙΥ- Ὀἰμασυ- ὈΙΠασΥ ; [ἢς νεῖβε αἰνιβίοη 15 ἀουδτ] 
(ϑεε ποῖε οἡ ν.). Τῆε ΗδΌ. ἰδχὶ ἰπϑιεδὰ οἵ δεγζξεΐ 88 ὀώροά, 
δηὰ αἵ ἴδε επὰ οἵ ἴῃς νεῖβς δ 5 τοίζδου ἐαώφε; τῆς ἤχϑι οηθηάα- 
Ὄοη (τεαυϊτίηρ ἴῃς σἤδηρε οὗ οης ΗςΌὉ. Ἰεϊίετ) 18 δὰ ἔογ Ὁγ τῇς 
Ῥάσα ]ε βγ, ἀπ τὰ δα ϊίοη τούζοι σαπϑέ 5 βαρετῆσουϑβ, βίηος 
ἴῃς νἱοἴτηβ αὲ ἀδϑοσίυεα 85 ἱπηοσθηῖ. [ ἴῃς σεδάϊηρ ὀμοά Ὁς 
τεϊδιηδά, ἰξ τουδὶ Ὀς υηδετβιοοά εἰ] ριϊο Αγ, ἃ5 τὸ ἡ ελεαά δίροά, ἰῖ 
ςδηηοῖ δὲ ἴάκοῃ (ΕἸεβοῆ, ἴῃ Π 6.) ἴο τβδδῃ ὦ γοωὰ, ὦ γομμρ ὀέοοά. 
Τῆς δᾶν. τοΐζλον ἐαμε τουδὶ συλ  ν τη 6 νοῦ ἀκ; ἴῃς ἰγδῃϑίδοῃ 
ἡμποεομ ἐπὶ υσΐπ (τὨ αι ἴδ, ([Βεὶσ ἱπηοσθῆος ἀοεβ ποὶ βανε ἴῃ 6π|), 

ὙΓΠ11Σ ΤΑΙ τ ΔΈ ΟΔΙΥ Ροβϑῖὶς, ἀοεβ ποῖ δοοοσὰ νὰ τε σοηηςο- 
ὕοη. --- ΒΙοοάϑηεα 18 ἀϑϑιπιοὰ ἴο ὃὈς ἃ Ὠδίυγαὶ Δοσοιηρδηϊπιεηῖ οὗ 

ΤΟΌΌΕΙΥ, δηὰ ἰΐ ἰ8 Δοοοιαρ) 5θα Ὁγ ̓ γίπρ ἴῃ νναὶξ ἴῃ τῃ6 ἀδτκ ρ᾽δοοβ 

οἵ ἴδε εἰἴγ. Αποίεηε οἰκτίεβ γεσε Ὀδάὶγ Ἰϊρμιεὰ αἱ πἰρῃῖ, ἀῃὰ ποῖ 
Ὡ5ΌΔΙΥ πε]] ροϊοςἃ. Οἱ. ψ τοῦ. --- 13. Θγποηγτηουβ, ἴοσηατγ. ΤῊς 
ποσὰ τοηδογοα σοωηα 18 σΘΏΘΓΑΙ υϑοὰ οὗὁὨ τηογαὶ σΟΙΩρ εἴδη δ85 
τε 2εγζεεί (Οεη. 6᾽ ΡῬχ. 25), δῃὰ ἰβ ἤεσὲ 850 ἴδῃ ὈΥ βοπὶεὲ (85 
Κδρἢ.) ; ὃυῖ τε Ῥδγα!]ο] τι ἔλνοτβ ἴῃς ῥῃγϑβίοδὶ 5εῆβε ἐπὶ με 
δοάν ἀεαδὰ πα εἰγεηρε, οααϊναϊδηῖ ἴὸ τῇς ῥδγδὶ οὶ σϑε (45 ἴῃ 
ἘΣ. τ55, οἵ. τῆς τἰ[4] υϑς, Εχ. 12 α.). ΤῊαε βεῆβς οὗ ἴῃ ρᾶββαρε 

58: πὸ Μ1}} βιγδίονν θεὰ (Οτ, ἢΐπι) αἰϊνε δηὰ βουπᾶ 50 τῃαὶ 
ΠΟΥ 5141} ὈῈ 88 ᾿οπιρ] εἰεὶν ἀεβίτογεά ἔτοπὶ ἴῃ 6 δ ἢ 85 ἴμοβε τπδὶ 
ξο ἀονῃ ὈΥ οουγβςε οὗ παίυγε ἱπῖο ἴῃς ῥἱῖ οἵ ϑῃεοὶ (παῖ ἰ5, τῆ οβς 
ἩὮΟ ἀϊε). οδάδο (ἃπὰ 50 [15 δαυϊναϊεηις τὼς ..,) ἰδ ἴῆε τὐηάετ- 

νου], της δροάς οὗ ἴῃῆε ἀεδᾶ, σοοὰ δηά Ὀδά, ἃ σἤδοσίεββ ρἷδος 
πόδε ἀδηΐζεηβ βᾶνε Ὡ0 οοουραίίοη (Εςο]. 95) ἀπά ἢο τεϊατίοῃβ 
σ«ἱτἢ ὙλΏνεῆ " (134. 388), ἀεβοεηῖ ἴοὸ ἰΐ 15 ἃ πηϊϑίοσϊυης, βἰπος ἰΐ 

4115 ργοῦδδϊε (παῖ ἴῃ τε οἱάεδβὶ ἔοσπι οὗ τῆς Ηςῦ. τεϊφίοη (ας ἰπ ἴῃς Βαῦγ- 

Ἰοπὲδϑ) 5860] νδς υὑπόεσ ἴῃς οΟὨΊΤΟΪ οἱ ἃ ϑεραγαῖε ἀεὶ, ἱπδερεηάςωιϊ οἵ Ὑδωνεῆ; 
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ἀερείνεβ πιδῃ οἵ δοϊίνι! δηὰ μαρρίῃς85, Βαϊ ποῖ ἃ ρυῃίβμιηλοηι ἐχ- 
ςερὶ ψβεη ἰξ ἰα ργεπιδίυτε (Ψ 5.5. .29). -- ἼΠε βδοοπα᾽ οἰδυβς τεδάς 
ἰὼ τῆς Οτκ.: σηα δέ μς ἑαξε σεναν “6 γεριορεόγαπες οΓ ἀνε ονε 

4“ἀὲ τανε (εἴ. ψ 34.417 τοο δ), ψΒο ἢ τεργεβεηῖβ ἃ αἰήετεπι Ηδοὺ. 
ἰεχῖ το οὐζϑβ, ἴδ ΖΕΏΘΙΑΙ 86η8ε δείηρ υποδαηρεὰ ; ἰὼ ἴῃε Ηδῦ. 
ἴῃς ῥῬᾶγδὶ!ο αὶ ἴο ἴῃς ἢγβι οἶδυβε ἰ5 ργεβϑεηίδα ἰῃ (ῃς δ]. σσενά, ἰῃ 
ἴῆς στκ. ἰῃ τῇς νεγὺ ἡζξε σεσαγ. Τῆς οουτθς οὗ [πουρῆϊ ἔανοβ ἴῃς 
Ηεῦ. ; ἴῃς στ. ἰ8 ῥΡγοῦΔΟὈΪΥ δὴ ἰπιϊἰδτίοη οὗ ἴῃς ᾿β8δϊπι- ραββαρα. --- 
18. ϑγποηγπιουβ, ἰοσηδιγ. Τδο οὐ]εοῖ οἵ ἰὸς 4βθδυ ἰ5 ἴσεάϑυγα ; 
ἴπε Βουβε ἰ5 ἴο Ὀ6 Ὀγοκδη ἱπῖο (Μῖ. 633). ΤῊς τοῦθετβ πᾶνε ἱδεῖγ 
ΟΜ ἤουδ68, ἅτε τγεβϑιἀεηῖβ οἵ ἴμε οἰἴγ. Τῆς ὙΊχβ8. ψίνε 53:15 ΔΕ} 
ἀϊῆετεπι τεδαϊηρβ; (Φῦ: ἀέ μς τείκο ἀξ ρον ῥοσεοςείοης,; 38.: αζ 
ἀΐς τυραϊὰ ασπά γρίογ, Δ: αἦ' τυεαύδὰ απά γίρν (οὐ 2γοῤεν᾿»). 
ἸΉ εἶνεβ ἃ βοοὰ 5686 --Ξ “411 βογίβ οἵ μψεδϊτῃ." --- 14, ϑγῃοηγ- 
τῆου5, ἴογῶδιυ. Τῆς νοσὰ δοζ 15 γι ΠΊΑ ἴδε (Πρ (4 ἀϊς οἵ 
βοιῃειῃίηρ οἵ (ἢς 5οτῖ) υϑοὰ ἴο ῥγοσυγε ἴῃς ΔΕ οὗ ἴῃς αἰ 

(45 Ὁγ ὕτίπι δῃὰ Τυτηπλίπι) ἴοὸ ἃ φυεβέίοη (1μεν. 165), [λδα τῆς 
τοίην δϑϑιχηςὰ ἴο ἴ8ε αυσβίοπε ὈΥ πε αἰϊνίης ἀδφοϊδίοη (]υἀ. 15), 
τῆδη ἴῃ φεηοΓΑὶ Ομ θ᾽ 5 ρατί ἴῃ ᾿ἰἶἰδ (76τ. 135 ψ τόδ Πδη. 1.2.2) ; ἐαεΐ 
ἐἀὦὰν ἐρέ ἀνοηρ μὲ τὸ ἑὐαγέ οσὩ»γ ἥογίμπες, ἐάν ἐλγεοί τοίζά ὡς. 
Τῆς ἀϊδροβίοη οὗ ἴῃς ὈΟΟΙΥ ἱπάϊςαϊεβ ἃ γερυΐϊδσ ογβδηϊζαοη ἰῇ 
ἴῃε τοῦ ετ-δαπά. Τθοτα ἰβ ἴο ὈῈ ὁπ 2ωγεξ, ἃ σοτησαου ιπα οὗἉ 
ΒΡΟΪΪ ἴο Ὅς ἐαυ Δ ΌΪγ ἀἰδιγ θαϊεα ἀπιοηρ ἴῃ6 πιο θεῖβ οἵ ἴῃς ραηρ. 
ΤΙ 15 Βεϊά ουΐ 85 ἂἃπ ἱπάπςετηθηϊ τὸ ἴῃς πεορῆγιίς, γῃο νουϊὰ 
ἴδυ5 ρεῖ τοῖς ἴδη ἢς οουϊὰ μορε ἴο μαΐη Ὁγ δβ οντὶ βεραγαῖς 
εἤοτίβ. Μυτάοσ ἰ5 Δ ΕῪ ραββθθά ονεσ Ὁ ἴῃ τοῦ ΕΒ 85 ἃ πδίαγαὶ 
δηα «Δ3Υ ἐξαΐυτε οἵ {πεὶγ οσουραίου ; [πε γοιπῃρ πηδῃ ἰ8 ϑυρροϑεὰ 
ἴο Ὀς Δοσδββίθ]ς ἴο ἴῃς τεπιρίδίοη οἵ 65} ν δοᾳφυϊγεα ψεαϊῖῃ. ΤῊς 

Ρἰεἴαχα οὗ πιδῆποῖβ ἤδγα ρίνεη 18 Πἰ βίου ΟΔΙγ να]υδῦ]6. ΕῸσ δηοίποεσ 
ἰπιεγργοϊδιου 866 ποῖς ἀρονε (ου ν᾿). --- 156-19. Ὑῇε τεϑϑοι 
ίοτ ἀνοϊἀΐπρ' βϑυς ἢ σομηρδηίϊοῃβ : τμεῖγ ρα, του ἢ ἰδ τλΔῪ Ὀς ἴδτ- 

ῬΟΓΆΠΙΥ βυοςος5856:), ἰεδἀ5 ἤηδγ ἴο ἀεβιτυςοη. --- 15. ϑγῃοηγτηοιῖιε, 

ἴεγῶδιγ. Τα τεσεϊνεὰ Ηδςεῦτγεν τεχὶ Ὀορὶη5 ἴῃς νεῖβα τὶ ἢ πεν τόρ, 
ἃ5 ἴῃ νι, ἀπὰ ἃ ᾿υϑεἰβοδίίοη ἰογ τἰϊ8 ἐχργεββίοῃ τᾶ 6 ἰουπά 

Ὀαϊ ἰπ ΟΤ. ἰδετε ἰς πο ἵγαος οὗ δΔῃγ ἀἰνίης σονεγηπηεηῖ ἰῃ τδς πάετνοτια (νδίοῖ ἱα 

δῷ ἰξοίδιεὰ δωά δποπιδίους ρἰδοςὺ 1 ἰδῖς ροϑβίοχί!ς εἰτηθ5 θεαὶ ἴῃς οα αοά 
Ὀεοδίβα υπίνεσσαι (]οὐ 1418 δό8) δηά ἴδε ἰάδα οὗ γοβξυσγεοιϊίοῳ δοδϑε (Ὦ δι. σοξ, οἵ. 
ἴε ἀουριε! 1τ6. 2613). 
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ἴω τῆς Ἰεηρίῃ οἵ ἴῃς ῥτεϊϊπυϊθαιγ ἀεβοτρίοη, ν. 6, ψ Ὡς ταϊραὶ 
τηᾶκςο ἴἢς τεβυγηρῖννο »"} “οηπ Ὠδίαγα! (Βαυταρ.) ; Ὀαῖ, οη ἴδε οἴδεῖ 

δι, 45 ἰξ ἰβ ποῖ ἰουῃὰ ἰῃ (ζ, ἰ5 Ὁπηδοσβδαιυ δὲ ἴῃς Ὀερίηπίης 
οὗ δε δροάοβὶβ, πὰ ἰ5 τὨγτ γαῖαν ἀπά οβίσαθ]ς, ἰξ ἰ5 Ὀεῖῖοσ ἴὸ 
ομηϊί 11. --- 16. Θγποηγιμουβ, ἰεγασγ. Οὐ Ὀοϊὰ ἰῃίεγηδὶ δηὰ ἐχίοσ- 
ὯΔ] ρτουπάβ [8 νϑῦβα 15 ὈΤΟΌΔΟΪ ἴο Ὀε τεχαζάεα 85 ἃ βου αὶ 
λῃβοσήοη. [ ὕγεακβ τῇς ςοπηφοιϊίοη Ὀεΐπνοοη ν. δῃὰ ν.ἹἿ, τῆς 

Ἰδιῖεσ οἵ τίς ρῖνεβ ἴπε τουηὰ (ῃάπλεὶυ, ἴῃς Ρε.] οὗ τῆς το ὈοΓθ᾽ 
σου 156) ίοτ ἴῃς ἐχμογίδιοη οἵ ἴῃς ἴοττωοσ; δηὰ (ἢε βεοϊίοη ν. 5} 
15 ἀενοιϊεὰ ἴο ἃ ἀεδοσίριίοη ἠοῖ οὗ ἴῃς οἰαγαοῖεσ οὗ ἴῃς τοῦ θεῖβ 
(νΒΙΟΝ ἰ5 ρίνεῃ ἰῃ ν. 1.) θυὶϊ οἵ τπεῖς ίδλῖθ. ίετβε δ, ἄυσίῃετ, 5 
Ἰάἄεπιῖοδὶ νπτἢ 158. 59, δηὰ ἷβ ἢοῖ ἰουπὰ ἴῃ τπε Ὀεδὶ Οτκ. ΜΘ5. 
1 ἀρρεᾶτβ ἴο Ὀς ἴῃς ρίοββ οὗ ἃ βοσίς ψῆο [πουρῆϊ ἃ τείεγεπος ἴὸ 
τῆς Ὀ]οοα τ Πἰτβεης85 οἵ ἴῃς το δετ-Ὀδηὰ ἤετε ἀρρσορηδῖε, οἵ ντοῖς, 

85 ἃ ΤαΙΏΔκ, οὐ ἴῃς τηλιρίῃ (Π15 Ῥαγα αὶ ἐχργεβϑίοη, ἈΠΟ ἢ τγᾶ5 
1ῇεῃ ἰηβεσί δα ἴῃ ἴδε ἰεχὶ ΌΥ ἃ βυδεαυεῃηῖ ΞΟ. --- ἢ [πε βεοοηὰ 
οἶδιϑε νγὰ ὩΔῪ ἴδε γε 85 βαυ)εοῖ οὗ ναξες λαείξ, οὐ ἯῸ ΤῊΔῪ ἰηβοτὶ 
ἴῃς βυῦεος δλέν (ἴῃς τοῦὈετ5). --- 17. ϑίπρὶε βεηΐεηος, ἰεγηδγυ. 
Τρ ΐβ βἰδίειηδηϊ 15 ἱπισοάποίοιυ ἴο ἴπαὶ οἵ ν.}5, ἀηὰ [15 πιδδηΐηρ 15 
Ὥχεά Ὁγ ἴῆς τεϊδιίου Ὀεΐνγεεῃ τε ἴνο: ν.δ ἀδοίασεβ ἴῃδι τῆς 
ΤΟΌΌΕΟΙ τουγάογετβ οουτβα 18 ἀςβίσυοϊίνα ἴο Ὠίτη, δηὰ ν." τηϊιϑὶ 

τῃεγείοτγε 5εῖ ἔοσῖ ἴῃς ἀεβιταοτίοη δηὰ ἴῃς ὉΠ η655 ἠοὶ οὗ ἴῃς 
νἹοῦπ Ὀὰϊ οὗ ἴῃς τηυγάετγες Ὠἰπβοῖῦ; ἴῃς οοπηραγίϑοη σείετβ ποῖ ἴὸ 

τῆς ΔΕ ΠὙ οὐὨ ᾿ἰΑγίηβ βῃδγεβ ἴῃ ἴῃς βίρῃιϊ οἵ Ὀϊγάβ (νῆο ἴῃ 5Ξες ἴῃς 
ὯΓΑΡ δηά δνοϊὰ ἰ1), Ὀὰϊ ἴο ἴῃς ὈΪπάηδβ5 δηὰ [0]]Υ οἵ Ὀϊγάβ σῇο, 

τλουρ ἴῃς βΏατγε 15 ἰαϊὰ ἴῃ τῃεἰτ β'ρῃϊ, ἤενετῖῃ ες 88 (Δ]} ἰηῖο ἰϊ. [ἢ 
᾿ἶκε πρδππεσ ἴῃς οτπιΐπμαὶ, ὉΠ πἀδὰ ὮΥ ἀεβίγε ἴογ ρψαίῃ, [2115 ἴο 566 
τῆς βῆδγε πῃ οι σοὰ (πογκίηρ τὨτουρἢ βοοίεῖν δηὰ ἰδν}) Ξργεδάβ 
ἴοσ ἤτω, δῃὰ (8}}5 ἱστε θειδο]ν ἰηῖο ἰϊ. Τῆς σοπηφοιίοη 5 ποῖ: 
ἕο ποῖ πὶ ἴδηι, ἴπ 6 πεῖ πο ΠΟΥ σρτγεδὰ ἴοσ ἴπες ἰ8. οἰθαυν 
Υἱϑῖ ]ς, ἴθου 11} δυγεὶγ οῦ Ὅς ὈΠΠάΟΓ ἴθδη 4 Ὀἱγά (Ζίερὶ., Ὠς.), 
Ὀυϊ: βὸ ποὶ νὰ τἤδπ), ἕοτ, κὸ δι }γ Ὀϊγά5, [6 141} ἱπίο τῆς πεῖ, 
διὰ ἰδοῦ τὴ Ὅς επίταρρεὰ ψπἢ ἴπεῖὰ (Επτ., Νοόνδοκ, ϑίγαςκ., σά, 
δορὰ οἴ. Θομυ δη5). ΕἼΔΩΚ. της: 207 τυΐλοι! τμεζόςς ἐς τλὲ 
πε »ῥγεαά, εἰς., ἰῃαϊ ἰ5, ἴῃς εἤοτί5 οἵ [δε βῃαγεῖβ [16 β' 6:3} τε 

σῖπουῖ τευ! ἕοσ τμετηβεῖνες ---- ΤΕΥ οαίο πὸ Ὀἰγὰς; ἃ ροββί Ὁ]6 
βεῶβε δηὰ ροοά ἴῃ ἴ156}{, Ῥὰϊ ἴῃς σουρὶεῖ ἀρρεᾶσγβ ἴο βίαϊῖε ἃ ίδεϊ 
ΔἸνγϑ ἱπιε οὗ δἱγὰ-δῃδεηρ. Μοζεονεῖ, ἴῃς βαξε ργοΌΔΌΪΥ ἰηϊοηα 5 

ς 
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ποῖ ἴο ἄδην (δαὶ πιῆποῖβ φοῖ ὈΟΟΐΎ, δαΐϊ ἴο αϑγπι [πδὶ, (πουρὰ ἴον 
κεὶ ἴτ, τὸ ἀοδ5 ποῖ ρτοῦϊς ἴδαλ ἱῃ ἴδε ἐπα. ---Α αἰδετεοης ἰοχὶ 15 
οἥετεὰ Ὁγ ὦ, πιο τεδάβ: 20», πο ἐπ υσίπ ἄγὸ "δῆς “βφγεαασ 79 Γ᾽ 
δέγάς (Ἰπβεττίης πού, ἀπὰ περί εοϊίηρ ἐπ 2ὴ6 εἰσὰ 970, τμαξ ἰ5, οὶ ἰπ 
νδὶῃ τὲ ἴῃστγε ρἰ[(4115 ἴοσ οσὶ πιϊα]5 ἰῃ ἴῃς ϑῆδρε οἵ δυϊηδη αν ἀπὰ 

ἀϊδρεηβαϊίοηβ οἵ (οά --- ἴμογ (ν.}5) ἃγὲ ἰαυίῃβ ὑὉρ Ῥυηβμιαθηϊ ἔοσ 
τιειηβεῖνεβ. ΤῊΪϊ5 ρίνεβ ἃ πδίυτα! οοπηδοιίοη οἵ τπουβῶϊ, Ὀὰϊ ἸΙοοΪκ5 
Ἰκς δὴ ἱπιεγργεϊδθοη οὗ ἃ ἰεχὶ ἠοΐ υηδετβίοοί. --- Τῆς Ηςδ. εχ- 
Ρτεββίου 2095 4550» 97 τυΐπρε, το δέγα, ἰΒ ἰουπα ΟἿ ἤετε δηὰ Εσοϊ. 
τοῖν --- 18. ϑγποηγτηουβ, ἰογπδεγ-ίπασγ. ΤΈΡΙΓΣ οσϊπγίηαὶ ὑγοοςά- 
υτο, Ὀερυῦ οσ τμοὶγ ῥσοῦϊξ, τἰστβ ουἱ ἴο ὈῈ ἃ ῥἷοι δραίηβὲ τπεπι- 
βεῖνες ; (ΠΟΥ͂ ονεσσοδοῦ [ποτηβεῖνεβ δηὰ Ὀεοοῖης ἴῃς Ἔχεουΐοῖβ οὗ 

τῆεῖσ οὐῃ ἄἀοοῦι. [ἱ ἰ5 Ὡοῖ βδίὰ ἤονν [8 γεβι ἰ5 Ὀγουρῶς δῦουϊ, 
Ῥυϊ (ἢ6 αἰϊυϑίοῃ ἀουῦι1655 ἰδ ἴο πυπηδη ἰδνν δηὰ αἀϊνίπε Ἰυαρτηεπίϑ. 
ΤαΪβ 15 ἴ[ε οἱ ἀ-18γδϑ! ἰ5ἢ νίονν τμδὶ στοηράἀοίηρ ν1}} Ὀς Ῥυπίϑδῃεα 

ἴῃ 118. 11ἴὸ ---- ροσθᾶρβ αἰϑοὸ ἴῃς Ὀεϊϊεῖ ἴπδὲὶ οταλπ8]5 σδηποὶ ἰη ἴῃς 
Ἰοῃῷ πιῇ δὀβοᾶρςε ἴδς νἱρίδηςε οἵ {πε ἰανν. ---- (Ὁ ,“η», Ζδεν τοο λαυε 
ὦ “ο τυίᾷ ὀέροα αν μ ευΐϊξς )ογ δλενιδεῖνες, σκιαὶ ἐὰε συεγάγοτν οὐ 

ἐαιυνέξες »ιδη ἐς ργίσυσις, ἰὴ ἩὨοἢ τς ἤγβι οἰδυϑε 18 ἱποοιτϑοῖ σϑη- 

ἀεηηρς οὔτις ψδοὶς ΗΘ. νεῖβο, δηὰ [ῃς βεσοηά οἶδιιβς ἰβ ἃ ραγαϊ οἷ, 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ 4 8.τῖθαὶ δάδίιίου ; ἴῃς σοπίταϑὶ ρίνθη ἰὴ οίση δέφοαϊ 18 
ἱσπογεά, ἰπ δοοοσάδῃςς πῖ ἴὰ6 Οτκ. τεδάϊηρ οἵ ν.Ἶ. ---- 10. ϑίηρὶς 
βϑηΐδῃςα, ἴδΓΏΔΙΥ. [ἀϊ.: “μοῦ αγέ ἐλ τυᾶγς, ἴἢ 6 τλδῆποῦ δηά ουϊ- 

οοτὰς οὗ [ἰδ (ον, ἴῃς βθῆβε ἀζϑδγ ἐν, γαέζ, τλᾶγ δ οὶ ὉΥ ἃ 5] 1ᾳμὶ 
οσἴδηρο ἰῃ ἴῃς Ηδςν. ποσὰ). στῖς., βεοοῃὰ εἰ. ,“» ὃν ἐνιῤίεύν “δεν 
ἄξενον ἐλεὶν ἤἔσες, ἃῃ. ἀρρτορτίαϊε ἰάδα, θαϊ ποῦ ῬσοΌΔΟΪΥ ποῖ οτίρὶ- 
πὶ]. ὅες τοῖΐ 28,5 700 8.5 Ηοϑ. 4. Τῆς ἴεγπὶ χαΐμ ἢδ5 Ποῖα ἴῃς 

οοπποιϊδιίοη οὗ σἱσέσρφε, ἐμ μέσο, ἃ5 ἰὰ Ἐ2. 2215; τῆς δἰπηρὶς βεῦβςε 

2γοἹέ ἰβ ἰουπὰ ἰῃ αεη. 375 Μ4]. 32." ]οὐ 225. --- Το ἀγρυπιεηὶ οἵ [τς 
βεςοη νὴ Ὁ 6 δῃ ἀρρβϑᾶὶ ποῖ ἀΐγεςεῖγ ἴἰο τῇ 56ηβ8ς οὗἉ χἰρῃῖ, Ὀυϊ το 
ταῦ οΠΔ] βεἰ τοβατᾷ : του Γ δηὰ ταυγάου Ὀτίης ἀεβισαςοῃ οἱ (᾿ς 

Ρετρείϊσαϊοσ, δῃὰ τῦυϑὶ τπογείοσε ὃὉς ἀνοϊἀεὰ. Τῆα σοππεοίίου, 
Βονένεσ, ἱπάϊοαῖος τπδὶ (8 ἰανν οὗ ὑρσυάεηος ἰ5 τεραγάςα δὲ ἴδς 
Ἰὰνν οἵ σοά. 

ἢ. ΤΡ, ΟΟΪΥ πεῖε δηά 47, τ. δισέρέραι, ΔΏΥ δάἀοτησηεηὶ ἕος ἴδε μεδά, ρ}» 
ΔΡΡΔΙΟΠΕΥ ἃ ἀεδοιι. ἔτότι ἢ)» κεξ, αὶ ποτά τίς ὁσοῦζε ἰῃ εν. Ασϑῖα. δαὰ 
Ατῶρ., Βαϊ δοῖ ἰπ Ηεῦ. Οτδεῖς, υγἱῖτ π||6 ργο δα ἐγ, ἐπιεηϑ ἴο γὐρῦ9 φεγγείν. 
ΚΞ οὐιίς. -- ἸὮ οτο; 655 παιδείαν, (ΘἈΔΟ0 νόμου: (ἀπά εο0 35); ἴδ ἰδίζες ἱδ ρεοῦ, 
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βότιῦδι γασίδιίου (οί. 639), Βεταϊγ (1,2...) τεπάετίηρ οἵ ᾽Ὅ.0) ἴου “οιο; Ἠεϊὰ, 
Βοϊὰς ταὶ ἐξ σοπιος ἴτοτι ἃ Ῥδατίεαϊς μαπα. --- Ἦ 0-; (ΘΒ δέξῃ, ΘᾺ ἕξῃ, ρετὶι. 
ἕτεε τεπὰοτίηρ (Ηεἰὰ. : δἰ! υδίοπ ἴο ῥαγἰαοϊετίε5), ρετὰ. τερτεβεπείηρ ἃ ναγίδηϊ 
τεδάϊηρ, ᾿βουρὰ ἴῃς οτἰ βίαι ἴῃ τμαὶ οδδε ἰς ποὶ δρραζεῖ. -- 10, 11. 46 αἰνίάες 
ν.}9.}} ἃς (οἰϊονε: δέν τον, ἰδέ μοί ἐνεβίοωες νεν :εὐμες ἑἄφε, Λον εονσεη ἦφε 

ὦ ἐλεν μρξεὲ ἐἄδε, ταγέηρ, Οονες τοῖδὲ τς, ξὸ “λαγες ἐμ ὀίοοαι, ἀνα ἦε “μὲ ἀταΐε 

2Ὧε γκοὶ νιν μργμσίν ἐπ ἐλ εαγέά. ΒὶοῖκεΙ], οταϊεἰης 15. ἕος τἈγιδπιϊοδὶ 
τεδϑβοῦβ, υτίϊεβ: Οσνσεν μού ἐγ ἐδεγ ταν, εοννθ τοῖα μὲ, Ζεί μὲ ἰαγ τοαὶΐ “5 ̓ 
δέοφα,, ἰεί πὲ ἐμγὰ 7“ογ ἐδε ἑμθνυοεοώ. ΤὨς Ηεῦ. τγίππι ἰα ποῖ βαϊϊδίβοίϊοσγ, Ὀυὶ 

τ 5 Βαιαγ ἱπιρτονεὰ ὈῪ τμεβ6 ναγίδιίοθβ. Βίοῖςε}} "5 οταϊβείου οἵ "08 ἰς 
ππννδιταπῖε, δὰ ἴδς τοβυϊίην ἴοσπι ἰ5 οὶ ροοὰ, εἰϊμες σαγίτα ΐοδ!ν οὕ 
τβειογίςδιγ. (δ ἰ5 τι γ οΔ}γ Ὀεϊῖετ, Ὀὰϊ ἰΐ5 τεράεγίηρ οὗ ἮΝ ἰς ρατν 
Ἰἰωςοιτεοῖ, ρΑυῚΥ ἔτεα. ἮΝ τοὰν Ὁε τεϊαϊπεὰ ἱ τὲ δῦρροδε 100 τὸ Ὀς ρυτγροβεὶγ 
8δοτσῖ, δηὰ ἴακε 11 ὡς σουρίεῖ : 77 δεν 247, σονεδ τυ μς, 2ε! ως ἰαγ τυαί! 70’ 
ἐδε 2ενγγεεί, ἐέ μς ἱμγὰ 207 “ἀς ἐμιμνοοερεῖ, οτ, Ἰἴ σε ἴῆγονν οὐὖἱ ΤΡ. 110. αηὰ ραδεῖ 
οὗ 116. δηὰ ἴαῖκε ἴῃς τεξὶ ἂς οουρίεῖ. Ιἐ ἰβ Παάϊυγ ροβδὶε ἴο τεοουες ἴδε 
οεἰ σίμδὶ ἔοστω. -- 10. ἸΏ οκ; Θ μή -- ὃν. -- ἮΝ κϑῇ (ἔτοσα π3ν), ἱπ ψπῖς ἴδε 
" δηὰ 2 δδνε οβαηρεὰ ρἷδοςς ({1]}} ἔοττὰ ΠΝ), οὐ με ν ἰβ ἴδε ντιης οἵ δ 
Ἄσδχα. βοῦῖθε ἔογ π, ἴδε ἰπιτῖα] ν' οὐ ἴδε βίεπι θείῃ οσαϊἰεὰ Ὀεοδυδε ἰξ τνϑβ 
υἀπρτοηουηοεά, ΤΉς τεβυΐδν ἰούσῃ ΠΣ ΝᾺ ἰβ ἰοαπὰ ἰῃ ἃ πυτδες οἵ Μ55. (5ες 
Ὁσε᾽ Ἐοπεὶ), δπὰ εἰϊμες ἴ' βΒῃου]ὰ δετε θὲ υτίξει, οὐ γε ββουϊά, τί Βὶ., τυτίϊο 

2; ἴῃ βενεσαὶ Μ955. ἴδε υετ ἰξ υπάετεϊοοά δα ΜῈ2 (μ)3 Ὁ, Ν25), νι ϑίοἢ ἰδ 

ἱπαρτοῦθθῖς. ---11. Αἢεῦ γον" (ὅὉ. μανε ", ρετῆ. τερειἴοι ἔγοσα ἐο]]ονσίης 
τϑ5. (Θ ταρακαλέσωσι Τὴδγ -Ξ "Ν". -- ἢ π5.κ); 6 κοινώνησον, ἴτοτα )Ψ οἵ "πὶ 

ἄδε).--ἢ στο; Ὠγεετίποϊ, 7, οί, 7 ὁ). 17, 578, τεδὰβ Ὀγί, υυβ οὶ δαΐτα ἴδε 
εχ εἴαυδε; Οὐτῖ, ἐδ., το, 281, Βοϊάς ἴμαὶ ἴῃς τεδαϊηρ οὗ ν.1} (ψὶοδ γετ. ἰ9 
οἸφασὶν ραγα]]εὶ ἴο υ.11) βιιδιδί πα Ὁ1 ετε. --- ἮΝ ΓΏΟΥΣ 5εεπβ ἴο Ὀε ἱπίτδῃβ. (45 
ΔΡΡΑγεηῦν ἰπ Ψ τοῦ 567); εἰδενβεγς ἴμε Οδὶ ἰ5 ἴγδῃβ., δῃὰ 80 ἰΐ ἷβ Βοσς ἴδίκειι 
Ὀγ Εταπὶς. ψῆο τεπάετβ: τοῖ τοίδ[ τε (4 “ν6). --- Ἦ 0}; (Ὁ ἄνδρα δίκαιον, 

εἰμεν ποῖ δβανίηρ ἴμε ", οὐ ([25.) ἱδκίηρ ἰϊ, δοοογάϊηρσ ἴο ἴῃς Ατϑτι. οοπςῖ., 89 
εἰχι οἵ Αος. --- ἮΈ θ5γ, ἰουπὰ ἰπ [με Ντες. (85. πῦρ νεαδέείομεἶν), Ὀαϊ βαρετῆα- 
Οὐδ, δὰ ρῥιοῦδΌὶυ ἃ ρίοβας (Βὶ.). Τῆς πδοϊε οἰαυδε τὰδὺ Ὀε οὔτε τἱϊμουὶ 

ἀειτίπιεπι ἴο ἴῃς βϑῆβα, δῃὰ νυ δἀνδηΐαρσε ἴο ἴδε τἈγίΒτ. --- 13. ΓΒ Ὁ55}); 
Οταἷεῖζ Ρὶ., δ ἰῃ 1038 213 .-- αρ 2ὰ οἴδυβε (δ μας καὶ ἄρωμεν αὐτοῦ τὴν μνήμην 

ἐκ γῆ, τερτεβεητηρ ἴδε Ηεῦ. οἵ Ψ 3477 1οοἹδ, ρετῇ.. «εἀϊτοτίαὶ ναγίαϊίοα; Γδρ. 

βυχρεεῖς ἴμαῖ, ἴἰᾷς Ηεῦ. ἱεχὶ οὗ (6 Ὀείηρ εἤδοε, ἰξ τοοῖς (ες δρρεορείδιε 
Ρδεδδᾶζς ἴτοταὰ ἴῃε Ρὲ.; ἴον ἮΝ Ὁ" ὍΤΙ τῆδὺ δδνε βίοοά Ὀϑζν; Ηεϊά. δυρροβες 

1μεῖ (ὃ πιᾶὺ Βανε δὰ "ΟΎΝῸ ὈΓΟΡΥ ὈΌΓι, ἱπρτοῦ. ἰδῖε Ηδεῦ..--18. Ἐ γα; 
Θ᾽ τὴν κτῆσιν αὐτοῦ; Βὶ. Ὁ)Χ5, Ὡοῖ 8δο βοοά ἃ τεδάϊηρ δας ἰμαὶ οἵ ἾΞ.-- 
14. Ἐν; ΘΕ, ΒΕ μανε Ἱπιρν., ψ δῖοι ἰ5 Ὀεϊζετ, [πουρσὰ ποὶ δρβοϊαϊεὶν 
ΠΕΟΟΒΒΔΙΥ, δίηςς ἴδε δοδειΐουυ ἴοετῃ οὗ κἰδιδιπεηὶ ἰς ροβδίοϊε; Βὶ. οὐχί "ἢ 85 
ταλιεῖης ἴῃς Ρδγϑὶ ]εἸδτ, Ὀυϊ δὲν ἀοέ ἐξ τοίδά τς ἰΒ Βατὰ. --- αν ἢδς ἃ ἀουδὶεῖϊ, ἃ 
ἴτεε διὰ α Ἰἰζεταὶ τεράοείησ; ἴῃς ἔοτταες ἰβ ργοῦδοὶυ ἴῃς οτίίπδὶ (7. ἴδ... 
Βαυχησατῖπετ), ἴδε ἰαϊῖετ ἃ οοττεςτίηρ σίοξα.--- 1δ. Ἦ 2; (δκ “-9 υἱέ, Η-Ρ 21 
(Ξ Ν), 252, 254, 29ς, 297, νἱέ μου, Ἰαοϊκίῃ ἰπ ΘΜΚΑΒΟ, ρρὰ 5Ξδου!ὰ Ῥτοῦ δον θα 



2. ῬΕΟΝΕΚΒΒΆ 

οταϊιεὰ, --- Ψ5 Γ2Ὁ) κίῃψ.; υἷα. ἴὰ ΘΕΈ ΘΖ, πὰ βενεταὶ Ηεὺ. Μ38. (δε ἀ8, πος 
Δρρεδιίηξ ἰῃ σεγἐρί. ἀρεεί. --- ἮΒ ὙΥῚ2, Ἰαοϊκίηρ ἰπ Ψ, Ὀε᾽Ε 249. -- 16. Μεπίηρ, 
ἴῶ ἴῃε υποία]β οἵ (5 (εχο. να. α Α) διηά ἰῃ ζορι. (ϑαμίἀϊς διὰ Μειωρδίῶο); 
(οά. 23 (οἵ Η-Ρ) δάὐὰς ἴο ἰξ ἔτοπυ βου. 316 17, δηὰ ἴδε σπεεῖνες τ; ἢ οοαέθέσξε 
ἦτ ρίδος ἰδ βοπιε Ὀείοτε διὰ βοσλς δῆεσ υ.}7. [1 ἀρρεᾶῖβ ποῖ ἴο μείοηρ ἴο μα 
οτἰ σἰπαὶ ἰεχί. ---- Αὔετ ον ὁ μα μὶ (ΞΞ ὋΣ, 85 ἴῃ 158. 597). --- 17. (ὃ μεεῦχες 
οὐ; 86. 65 1 ἱπειεδὰ οἵ "2, δῃά ἴον Ἀ "Ὁ Ρ]υ. δοῖ, Ῥασῖ. γι. -- πο ἐὰ 
βεῆθς οὗ -ργεαα ἰ5 ἀἰῆςυι, ἰὰς ποτὰ εἰδενμετε τποδηΐηρ “εαέίεν,, τοέεμοεν, 

Θόδαλι. μετα σενεδέλαέμοε; Ἐδβῃὶ, ἐμ υαὲρε ἐξ (»γαὲρ) “εαζενοα (05) ἐδφ νπϑξ. 
γε «μου!ὰ ρεῦδβαρβ τεδὰ γιὸ προ (6 δίκτυα) οἐ “Ἢ Ἰσο θ2π, νος ἐξ 
ῬΒοπεῖίοα!ν ποῖ ἴοο βαγὰ, [10 Ηοξ. 51 (ὃ τεμάδεβ “Ὁ ὉΥ ἐκτείνει», πίοι ἰς ἷξε 
ἐχρζαβδίου Βετε. --- ἢ 5»2; ρῥἷα. 'ἰὰ ΘΈΑΣ. αἷνὸ 4 Ηεὺ. Μ59. ---10. Ὦ Ὁνο; 
δ μετέχοντε:; δεε ν!}, ἢ σον; (ΘΒ “ἰ. φόνου (Η-ὀ 23 αἱμάτων) ΞΞ Ὁ, δοῖ 
80 ψῥ"6}1, (Θ, τεπάετίηρ Ὡδχ) ὈΥ θησαυρίζονσι», δα ὰς κακά 48 ὩΘΟΙΒΒΑΣΥ Οοὐπιρὶς 
τοδηῖ, “Ὁ ἀρρεᾶτβ ἴο πᾶ ν,1δ ἃ οοπιἱπυδζίοῃ οὗ ν.15 (Ρίηϊς.) ---19, Ἦδ δυτοι; 
δ τιν, ρυουδοΪυ ἴο Ὀε δάορίεὰ; δες 66 Νυ. 23}0 Κ᾽ 3757. 38 γ4171, σως ας δοῖ 
εἰβενθετε ὑσεὰ δ8 -Ἔ γα, ἴδε βεῦβε ὅδε σοχαίσεὶ ὃν ἔδθ οοπηθοθο, --- 
ὮΆ νὉ}2; Ὁ τῇ ἀσεβείᾳ -Ξ τ Οἷφ.). 

20-38. ΤΊ Δρροαὶ οὗ ΤΥ ἰβάοπι ---ν Ἰβάοτι, βιδπάϊης ἴῃ ἃ ρυδ]ῖς 
Ρΐδοςθ, ἐχμβοσίβ {86 ἱρῃογδηΐ δηὰ {δε βοογηΐῃ] ἴο ᾿ἰβίθῃ ἴο ΒῈσ ψΟγαβ, 

«ιγοδϊεηΐησ ἰμοπὶ ἢ ἀεδίγασιοη 1 {ΠῈῪ τοῖσδε. ὙΒα βεοίίομ ἰ5 

ἐπάερεηάδηϊ, δανίης πὸ ἱπηπηεαΐαίε σοππεοίίοη τὴ} (6 Ρχγθοραϊπς 
οἵ ἴδε ϑβυςοσεαϊηρ σοπίεχὶ. [{ τεβεπ 68 (6 ἢγβί 88} οἵ οἷ. 8, 

Ῥυϊ 15 πυϊπαίοσυ ΜΆ1|6Ὲ ὑπαὶ ἰ5 ρεγβυδβῖναε ἰῃ ἴοθθ. Αβ ἴδε τεχῖ 

. ϑἰδηάϑ, ἰξ 15 ἀσταηρσθὰ ἱῃ σουρίείβ (εχοερὶ ν.33: 3. 5. ἘΙΟΝ γε ὑσρ- 

1615), τὶς ἢ τῆν θὲ μδίυγα!γ σοτηἱπεα ἰηΐο αυδίταῖπβΒ. Αἴΐεγ τδὲ 

᾿αιτοάποιίοη (ν.39. 32) σοτηθ5 (ῃς δά άγϑββ, Ψν ΒΙ ἢ οοηϑβίβίβ οὗ ἃ ἀδηυη- 

εἰδιίοη (ν.3. 3), (86 σπατρε οἱ αἀἰδβγερασὰ οἱ μοσ τεδοβίης (ν.3" 3), ἃ 

ἀεθοτριίοη οὗ {με ἔαϊε οὗ {πὸ ἀδβρίβοσβ (ν.35.3}), δηὰ ἃ Ἴοπίγαϑι 

Βεΐϊνοεη ἴῃς ἀοοτι οἱ ἴοοϊβ δπὰ ἴῃ μδρρίποβϑ οὗ !ς οδεάϊεπὶ 

(ν.3. ἡ. ΝΙβάοπι ἰβ ρεγϑοηϊῆθά, 85 ἴῃ Ἷἤβ. 8. 9. 

20. !βάοιτη οτῖεβ δἱουὰ ἴῃ ἴπε βίσγοεῖβ, 

Τὴ τε Ὀτοδὰ μίδος υἱΐοσβ ποτ νοΐοδ, 

1. Οδ1}15 ουὖξ αἱ {86 πεδὰ οἵ πε “δἰχῇ ρίδοδβ, 

1π ἴδε καῖεβ οἱ ἴμε καΐεννανςβ []" 5886 588: 

28. Ηον Ἰοηρ, γε ἀυ]ατάς, ψ1}} γε ἰονε ἱζποζδηςε [7], 
Ἀπὰ ἰοοὶβ δβαίς Κπον]εάρεῦ 

4ΤῊε Ηεῦὺ. δὐἀδ8: ἐμ ἐπε εἷϊν. 

ἘΤΌε Ηεῦ. δὐάβ: ανὸ σοο7εγς ἀοϊἑ εἰμ ἐκ τοοπε. 



Ι. γ20-2: 21 

43. [151 πὶ} υἱὲετ τὴν τυϊηὰ ἴο γου, 
ΜῈ εἰ] γοὺ τῶν ἀεαδίοη: 

24. Βεοδυβθεὶ Βανς Ἷοδι]ϑὰ, δπὰ γε τεξυδοὰ, 

Ι Βανε βισεϊςμβεὰ ουξ τῶν μαπά, δῃὰ πος τερασάςε, 
25. Υε Βανε ἱβηπογεὰ 4]}1 τὰν οουηϑεῖ, 

Μν δάπηιοηϊοῃ γε Βανε τε)εςῖεα,--- 

26. 1, ἰῃ τὴν ἴυχη, ν}}] Ἰαυσ ἰη [τὰς ἀδν οἱ} γοὺγ «ςδ]δπιϊῖν, 
1 νὶ]} πιοςκ ν Βδη νοὶ αἰβαβίογ οοσηθβ, 

27. Βεω γοὺγ ἀἰβαβίεσ οογηεβ {πὸ ἃ βίοστῃ, 

Απὰ γοὺγ οαἰδγηΐεν κα ἃ νυ ἰγνηήπά. [] ἢ 

28. ὙΒεη Μ1}} ἘΠΕ (811 οἡ τας, θυ1 1 Μ1}} ποῖ δηϑΨΕΣ, 
ὙΒῸν Μ11] 86 εῖκ της, θυϊ ν1}} ποῖ πὰ της, 

29. ἔοσ ἰμαΐ ἴμεν Βαϊδὰ κπονίεαάρο, 

Απὰ εδοβε ποῖ ἴδε ἴδδγ οἱ Ὑδινθῇ. 

30. Τον ψουϊὰ ποηδ οἵ τὴν οουπδεὶ, 

ΑἹΙ τὴν δαζηοπίτοη {πεν ἀεϑρίϑο; 

31. Ὑπεγείογε {πεν 5}:8}} εδί οἵ τπε {γυϊὲ οἵ {πεὶγ οσσῃ εοηδαςξ, 
Απὰ ὃ 5βαἴοὰ νὴ ἘΠεὶγ οὐγπ σου πϑο}5. 

32. Ἐογ (δε ἱπάϊδετγεηςε οἵ πε ἰπϑοηβαίε ν"1}} 5]αν ἔβόσω, 

ΤΒε οδγοῖθβϑ 6886 οἵ [οοἱβ νν}}} ἀδϑίσον ἴδει. 
33. Βυῖ ψΠοβοὸ πεδγίκεηβ ἴο τὴς ν}}}} ἀνε] βεσυζε, 

ἍΝ] θὲ ἔγες ἔγοιτλ ἔξδ οἱ βδστη. 

ΤΒε ἱἰπίεγργείδιίοη οὐ 186 βδγαϑγαρῃ ἀερεηᾶβ ἰῃ ραζτί ου ἴδε 

νὶενν ἴδίκοη οὗ ἴδε τγεϊαϊίοῃ Ὀεΐνγεεη ν. 3. 5 δηὰ {ῃε [ΟἹ] ον πς νοσβαϑ. 

1 τῆς ἔοττηθσ αῖὲ μοὶὰ ἴο Ἴσοηϊδίῃ δὴ Ἂχβοσίδιϊοη ἴο σερεηΐδηςς 

(ν.33.), {86 σδῃ Ὠασαϊν Ὀὲ οἰοβεὶν οοπηεοίεὰ τῖῖἢ ἴδε Ἰαϊίοτ, βίποα 

1686 ργεϑυμῖα {μὲ (Πς ς8}} οἱ ᾿Ιβάοτα μ85 Ὀδεη τε)εοιϊοα, δηὰ {πε 

ἀϊβοουζβα ββουϊὰ βίαϊε, αδἰϊεσ ν.3, 186 τερδὶ δὶ δῆ ΕΣ οὗ {86 ρετ- 

5005 δαάτοββεὰ; δ5 ἰῃς ἰοχὶ βἰδηάβ, ν." 8) σοηῃβιϊζυϊε ἃ βαραζαῖα 

αἀἰδοουτβε σβίο ἢ βἰδίεβ [86 τεβϑυϊ οἱ ἀϊϑορθεάΐϊεποε. ὕπὶῖν οἵ 

1βουσῆὶ τᾶν Ὀε ραϊπεὰ ὃν Οὔ ἰης ν.335, ἀπὰ ἰδίην με ἡ ΠΟ0]6 

Ρίδςε 88 ταϊπδίοσυ, [86 οοπποοίίΐοη Ὀεΐῃσ: γοὺ ἢᾶνε ἰυὐγηεὰ ἃ ἀεδί 

ΘΔΓ ἴο τη ἰοὴς δῃουδὰ (ν.3), 1 αν Ἰοβϑὲ ραίΐδηοβ δηὰ Ψ}] 161} γου 

ΤᾺΥ ἀεςἰβίοη (ν.3): Ὀεσαυβε γοὺ πᾶνε τεξιβοὰ, εἰς. (ν.39.31). 

20, 21. Ιηἰτοδυςοι: ἴδ6 ρυδι ον οὗ ὙΥ ἰβάοπι' 5 ἀρΡ 68]. -- 
ΘΥΠΟΙΥΙΠΟΊΙΒ, ἰογηατν. ΑἸΟΙ γαΐειυαγς ἴῃς ΗςΌ. Β85 ἐμ ἐλε οἱέν ἐεν 

“Νν 5 ἢ ἴῃς Ηδοδ.: ἑωγη γὲ ἰο εν αδιποκέέον. 

ΤΗΣΘΌ. ν. 2: ὠὐὐεν ἀϊτίνεςς ἀπά ἀπ ενέτὰ δεα]} γοκ. 



22 ΡΕΟΝΕΆΒΘ 

τοογοἷς τἦξ ταγε; ἴῃς Ἔὀχργεββίοηβ ἐπὶ “λέ εἰδν πὰ ἀρ τυογς, νι Αἰςο ἢ 
ΔΓ ἴῃς τγίμηι ἴῃ (ῃς οτί χίηδὶ, ἀρρϑᾶσ ἴο ὃς ρίοββεβ, [ἢ ἔογπιεσ 
ἰηϊεπἀεα 85 4 ἐχρδπαίίοη οἵ ψαίξισαγς (ϑἰδίίηρ ἀςβηϊοὶν τμδὶ τῆς 
τείεσεῃος ἰβ ἴο οἰἵγ μαῖεβ8), ἴῃς ἰδιίϊεσ ῃἠοϊζίηρ [αὶ ἴῃ [ο] σης 

νεῖβεβ ζίνε ἴῃς ψογάς [ἤδη υἱἱετεὰ Ὁγ βάοπι. Τῆς Οτὶκ. μᾶ5 ἃ 
βϑοιηθνῆδί ἀϊεγοηϊ γοδαϊπρ: ᾿βέρρηι δέησιν ἐπι ἐδς εἰσεεῖς (Ἰἰϊ. ἐκ δ), 
ἐπ τὰς ὀγοαά ῥέαεες δον «ῥεαῖς, ῥγοεζαίπις ὁπ 1ἦ6 σωνερπὶξς ὁ Τλε 

τυαζίε, τἰζς σέ 16 σαΐες οὐ φγίπεες, αἰ τὰε γαήες ο7 166 εἱέν δοἐάἦν ταγε; 

1ῃϊ15 566 π|5 ἴο ὃς ῥγΕΪΥ ταἰθγοδαϊηρ, ρΑΓΕΥ ἐχρδηβίο, οὗ ουσ Ηεῦ. 
τεχῖ. --- 5;γοαα ῥίαεες ᾶτὸ ἴῆε σὰς ὀρβὴ 8ρᾶοθβ ἰῃ ἔτοηΐ οἵ οἱἵγ 
ξαῖεβ ; ἱηβιοδά οἵ ἀΐξγά ῥέαεες ἰῃς ΗςΌ. 45 ἃ πογὰ ψῇῃοἢ 5 οοτὰ- 
ΤΩΟΙΪ τεηἀεγεὰ ποίϑυ ρίδοεϑ, υπἀειβιοοα ἴο πε οτονάδα 2λο»- 

φωράγαγές (Ἰπο]υάϊηρς, Ὀαζαδῖβ δηὰ τηδυϊκεῖ- ρἰ86 65) ; Ὀὰῖ [Π|5 56ῆ868 
ἷβ ἀουθιᾷι, ἀπά ἃ δεϊίογ ἴθττὴ ἰ5 ψίνοῃ ἰῃ 85 (ἀξρὰ φέαεδε), οὐ ὉΥ͂ 
ϑ6ρῖ. (τὐσζ) ; τυαΐς τλαγ Ὅς ἱποϊυάδα πὰ τπς ἀξρά 2έσεές,; [Π686, 

τοφεῖπον ψ ἢ ἐσεέσές δὰ γαΐεσαγς, Ἡετα ραιπογίηρ- ρίδοε5 ἴοσ ἴῃς 
Ῥοορίο. Τῇο σαλεεσαν νψὰ8 ἃ ἰοῃᾷ βιπιςῖυγα δηϊεγοά δὲ ἴῃ 6 ἐχιγοηιὶ- 

[ε5 τγουρὴ σαίς. Ὑηδ νεγῦ ἐγίές αὐσμαῖ ἜΧρτεβθε8 8ῃ δχοϊϊεα 
εἰποϊοηδὶ υἱΐογαηςα, υϑυ8}}ν οὗ ἴοΥ (ἴμεν. ο᾽ 158. 125 7οὉ 387), 
ΟΠ ΓΙ Γη65 Οὗ 5ο1τῸν (1,8π. 215), ΟΥ Ζε ποτὶ δχοϊτειηθηῖ (Ψ γ85), 
Βεσς οἵ ἱπιθηβι οὗ ἐδβεϊηρ. ---- ν]ϑάοτῃμ ἀοα5 ποῖ σοηΐεπι Πεγϑοὶ 
ΜΠ Ὸ Ὀεΐηρ νυῖϑε δ ποίῃθ, Ὀυϊ 566 8 τηθῃ οαΐ ἴῃ {πεῖς ὀνθιγ δ 
11 --- 886 5 ἃ ργεάσπεσ. Τῆς οὐβίοπι οὗ βρεακίηρ ἴῃ ρδοθβ οὗ 
ΠΟΏσΟυΓΒα Μψγὰ5 8η οἷά Οἠε, λυ τ ἴοὸ ἴῃ6 ῥγορδεῖϑβ ; 5866 76γ. γ, 

δῃᾷ οἴ. Μῖς. τ᾽ 154. 20 [6Γ. σ᾽ ; 50 4190 ϑοοσγαῖε (Χεῆη., ἤζέσι. 1.1, 
10). Ὅῆε ἰαῖοσ }Θὐνιϑῃ συδίοτῃ γαβοτ Ὁ] 65 Ὀοϊἢ τῃδὶ οὗ ἴῃ6 ρσορῃ- 

εἴ5 ἀπά τῃδἱ οἵ ἴῃς Οτοϑεῖς ρῃΠ]οβορῆεσ, (ῃς ἔοσταοσ ἰπ 15 μογίδίοῦυ 
ἴοης, ἴῃς ἰαϊζογ ἰῃ 118 τεῆεοιῖνς, οἰ ῖς4] συδ)]οοῖ-τιαῖῖετ. ΤῊΣ οποίος 

οἵ τὰς ἴεττα τὐῤρσνε ἴο ἀδηοῖς ἴῃς τεὶϊφίουβ ἰεδοῆοσ ροϊηῖβ ἴὸ ἃ 
Ῥίαθε οὗ 16 νι ιΐς ἢ σαπὶς δῖεγ ἰῆς ρτεδῖ ργορῃεῖϊο ρεγὶοὰ (ἴῃ ἴῃς 

Ῥτορῃεῖβ ψίβάοιι ἰ5 ποῖ τε]ρίουβ), δῃὰ ργοῦδον ἱπάϊοαῖθβ ἴῃς 
ἱπῆἤυεπος οὗ τς Οτεεῖς δἰἴτιοβρῃοσε ἴῃ σῃϊοῖ τῆς 76ἐν ᾿ἰνεά ἔτοπη 
τῃε οἷοβε οὗ ἴῃς ἰουπῖ σδηϊτυ Β.Ο. οἡ "' (8ες [πἰτοἀποκίοη, αὶ 6). 

5. Ὁ (δε 5ἰηίίας υϑε οἵ τοῤ᾿άραε ἴῃ Βεη-ϑίγα, Ἐποὶ., Νν 9ά. οἵ 50], Τῆς τἰ{|Ὲ 
Αολείεα, κίνει. ἴῃ Εκοὶ. το ᾿Ν βάοπι (ϑρεδλκίηρ ἰῷ ἴῃς ρεΐβου οἵ ϑοϊοιῃου), ἰξ, 5 
ἐβ ροδβϑβίδίε, ἰϊ πιεᾶπς ἃ οαὐζεγ (ον σεενεδ}ρ) ο7 α ῥμῤἑὲς ἀν: επιδίν, Ξαρροβες δοαυλίηι- 

δος ἢ Οτί. ἰοτταβ οἵ [Ππ|; 866 ἴτε οοτηπιεπίατίες οὗ Ὑγίοες, ΡΙαπσιρίτε, Βευες, 
ϑἰεφείεά, ΜΝ άοθοετς, δαὰ Οπογηε 5 7γοὸ αμαὶ δοίονιφι. 
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ὙΈς δχβοτγίαϊίου ἱπ Ῥσου, ἰβ ποῖ : μαΐ ΔΙΝΑΥ 411] οἴδες φοὰξ δηὰ 
βεσνε Ὑδῆνε δἰἴοηθ, οσ : ὑτίηρ οἴεγίηρθ ἴο ἴῃς τε ρ]ς δοοοσγαάΐηρς 
ἴο ἴῃς [,β'ψν, Ὀυϊ: ᾿ἰδίθῃ ἴο γεάϑοῃ δηῃὰ Ἴοηβοίθπος, νὨϊσἢ ἀτὸ ἴῃς 
νοΐος οὗ Οοὰ ἰῃ τῃς 50]. 

22-38. Τμο ἀϊδοοῦτοο οὗὐ ψϊϑάοπι ἴῃ τἰῃε τεοείνεά Ηδν. τεχὶ 
{1115 πιδῖυγα! ν ἰμῖο ἴνγο Ῥαγῖβ, δὴ ἰηνίδιίοη, ν. 5 5, δηὰ ἃ ἀδηυποία- 
ἴοη, ν᾿". ὝὍὝΠε οοπηδοϊίοη Ὀδίνεδηῃ τῇς αἰνίϑίοῃ5 5 ῃοὶ οἶδαῦ 

(Ξες ῃοῖς ῦονε οὐ ν. 5). Τῆς ἀεηυποίατϊίοη ἰ5. ἱπίτοάυοεά 

ΔΌΓΟΡΕΝ, 45 [ἢ τῆς ἰηνιτδιίοη μὰ Ὀεθη τῆιδε, τπουρῇ ποιῃίπα 
15 5δἰὰ οἵ ἃ γϑῆιβϑαὶ. Οἡ τι ϊΐβ ροίπιὶ ἴῃς Μεγβίομβ οὔδνγ ποιπίηρ 
ἀἰδετεηι ἔτοτῃ ἴῃς ΗδΌ., δὰ (Πότ ἰ8Β ηοὶ ροοὰ στουπά ἴογ δχίθη- 

βἶνθ δἰϊεγαϊϊοηβ οὗ ἴῃς ἰεχὶ (83ες Ὀεΐον). Α οἴοβεσ σοπηβδοϊίοῃ 
Ὀεΐπεοη ἴῃς ῥατγῖβ τηῖρῃϊ Ὅς βεουτοα Ὁγ αἰνίηρ ν.᾿" 5 τῆς οοπαϊ- 
ἴοτδὶ ἴογῃι, ἴῃς δροάοϑβίβ ἰοϊϊονίης ἰῃ ν. 5, Ὀυϊ δραίηϑι [5 ἰ5 τὰς 
ἴοττα οἵ ἴῃς νετῦβ ἰῃ ν. 3" 5, ἘΔΠπρ τϊ8 γα 5141} ἤᾶνε ἴο οοηβίοσ 

τῆς ἀϊνιβίοηβ ἃ8 ϑεραγαῖας αἰβοούγβεβ, ΟΓΥ ΒΌΡροβε ἴπαὶ δὴ ἜὌχρίδπα- 

ἸΟΤΥ ττδηβίτἰοηαὶ βιδιίθτηςης 45 (Δ! θη οὐἱ ἀῇτεσ ν.33, οἵ, νῇῃδῖ 56 εῖη98 
ταοϑβὶ 5ιἰςδοίοτυ, οτηἱὶ ν. 3; ν. 3. 5 1} τῃδη σοπίδίπ ποῖ δὴ ἰηνίτα- 

τοη, Ὀύὶ 4 ἀεπυποίδιίοη. (ΟΕ, τὴς οσοπῃςοίε 655 δηὰ βηοοῖη6 85 

οὗ τῆς 5:τῖ]ῦ ἀΐβοουτος 81}, 

22, 238. ΤΙ ΗςΌ. Π85 ἵνο {ἰρ εἰ : ν. 55 18 αυδίογηδγγ-αυδίογηατγ- 
ἰογΏδσυ, ν.Ἶ3 ὈΪΠΔΙΥ-ἸΘΥΏΔΙγ-ἰ ΓΠΑΓΥ ; οἡ ἴῃς τεχὶ 5ες Ὀεΐον. Τῆς 
ἴῆγες οἶδββεβ οἵ Ῥείβοῦϑ ἅτε ῥγϑοι αι ν τῇς βᾶτηε, του ρἢ τ 6 
ποὰβ πᾶνα ἀϊβεγεηϊ βῃδάδβ οὗ τηδδηίπρ. δου ζαγας (οσ εἰγιβέί- 
ὥρνις, ἘΝ. εἰ) ατὲ ἴῃς ἐποχρεγίσηεα (ν.4), ἤετα τῇδε νῆο 

Ροβιτνοῖὶν ἴον ἰρῆοσγαηος, δηὰ ἀε]ϊ θεσαίεϊγ τοῖα ἴὸ ἰἰβδίθῃ ἴο 
ἰησῖπιοϊίοη ἱπ σίρῃς Ηνίηρ. --- Τῆς ἰδιτὴβ τεσηρ (οΥ σε0») δά 
“ἐσ Ὦἢ᾽ (οἵ τεορθῦ) ὈεϊοΩς αἰπιοϑὲ Ἔχοϊυβίνεὶυ ἴο ἴῃς ἰδῖοσ σϑὶὶς- 
ἰοῦ νοσδθυϊαιγ οἵ Ῥββ., Ρχ.; πεν οσσὰγ εἰβεῆεσα ΟἿὨΪῪ Ηοϑ. γ᾽ 
158. 28." 2ο Ὁ 1οῦ τόΐ, ἰὴ ποι ρϑββᾶροβ ΠΟῪ Ἔχργεβ8 σοηϊεπιρὶ 
ἴῃ βεποαδὶ; ἴῃ ΡΥ. “46}727 - δαα νεᾷηπ, ΟἿ ψῇο ἴὐυγῃβ ἢΐ8. ὉΔοΚ ὁ 
πρδιὶ 5 ροοὰ (390 ψ 1), ἴῃς ϑρεςοίαὶ εἰεηθηῖ οἵ Ἴοῃίειηρὶ ποῖ 
θείης 5ἰρηϊβοδηῖ ; ἴῃς βἰπιρὶς βεῆϑθε οσουγε ἰῃ 2ο΄. [Ι͂ἡ Ψ ττοῦ ἴῃς 
τείετεῃος ἰβ ἴο ἀροβίαϊς [εν7ν28 οἵ ἐογείψῃ δποιλῖεβ ; ἰῃ Ρχυ. ἴπογα 

5. 20 τείεγοηοα ἴο ἴῃς πδίοῃ [ϑβϑγδεὶ. -- σοί (ΗδὉ. ξΖέ::1}) ἰ5 αἷϑα 
ἃ ἰεττὰ οἵ ἴῃς τεῆεοῖϊίνα ταογαὶ {ππεγαΐατε, οοουττίηρ, ἰπ ἴμε ἰηίεῖ- 

Ἰεοῖαδὶ οὐ εἴποι 9εῆβε, ΟὨΪΥ ἰῃ Ῥε8., Ρι., Εςοὶ. ((ὰς νετῦ ἰ5 
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ἰουπὰ οπος, ες. το) ; ἰξ βεοωβ ἴο τωῦδῃ ἃ 5:0], ἀ0}} ρεσξοῖ, 
ἴῃ ΛΥ. ΟἿδ ὙΠῸ ἰδ ἰῃβθηβὶῦ]ς ἴο τγοσαὶ ἱγὰϊ πὰ δοῖς σἱϊμουῖ 
τερατὰ ἴο ἰϊ. ΒΥ ἴδεβε ἴἤσεθ ἰθίτωβ ἴῃς βᾶροβ ὄχργεβθ ἴῆς σ᾿οῦ- 
{τλδὲ ἴο ἰδαὶ πίβάουιθ Μοῦ Οοηδβίϑῖὶα ἰῃ δοςδρίδηοςς οὗ δηά 

οὐεαΐεπες ἴο τῆς ἀϊνίῃς αν οὗ σοπάυοϊ πτὶ τε ἴῃ τηδη᾿5 Ὠεασῖ. 
-- Α5 ΟἿΪγ ἴνο οἵ ἴμεβ8ς οἰδβϑεβ (ἐμέανγας ἀπὰ ,σοἶ) ἅτὲ ταθβπεοπεαὰ 
ἴῃ ν. 3 (υῃϊοι ἰδ ἃ τέβυϊηέ οὗ ἴῃε ῥγεοεάϊηρ βἰδϊετηςηῖ), (ποτε ἰ5 
δτουπά ἴοσ βιρροβίηρ νι τὸ Ὀς ἃ 3. γραὶ δἀαϊθοη; ΝΥ Ιβάοπι ἰ5 
Βεῖς ἀδαϊηρ ψἱἢ τἰῃ 6 ἀηνῖβ6. ---- Ιη ν.35 οἵ τῆς ΗςῦὉ. ἴῃε8ς ρεΐβοῃβ 
ἃτε ὑτρεὰ ἴο ἰ᾿ἰδίθῃ ἴο ἱπβίσγυςς οι, ἴο γῆ (ἴΠδϊ 5, φίνε πεθὰ) 
(ποῖ 47) ἴπε δαπιοπίτίοη οἵ ΝΥ Ἰβάοτῃ ; 5ῃς σου ῖβεβ ἴο ἱπηρασὶ Πεσ 
Κηονίεάφε ἴο ἴθ. «δνιοπέξομ (οτ, γεῤγοσγ) (υβεὰ ΤΠ ΕΗ͂Υ ἰῃ 
Ῥ585., Ῥγ.) 15 ἐεχβοτγιδιίοη τἰηρεὰ ψἱἢ ἱπιρυϊαιίοη οὗ ὈΪαταε νοσιίμεββ. 

Εογ ἴῃ τεάϑοι ρίνεῃ δῦονς [ἢ ϊ5 "Ὡς βῃουϊὰ ῥσγοῦυδοϊν Ὀς οπεεὰ ; 

τῆς τετηδϊηἰηρ οουρ]εῖ (ν.3) ν}}} [με Ὀς ΝΥ Ιβάοπι᾽ 5 ἀεξοϊδγαϊίοη τμδὶ 
5[ς ΠΟ ΟἱἴΕῚ5 ΟῚ ἤπμδὶ σνοσά. Τῆς νοζγὰ τοπάοσοα κε (ΕΥ͂. 
2οων σμ7) ἰ ἃ ῬοΘΙοΔ] ΒΥ ποηγτη οὗ φφσαξ, 50 1οἢ ἢ ψΨ 193. γ83 94) 
191}7} τ, ςὖ; δηὰ »μεμα (52ὲγ12) τε λοωρλί, Ἰετε Ξε φμγβοσό οἱ ἐἰδζσγ- 
»παήοη. ὍΤῆς ΗδΌ. ποζγὰ σοταπιοην τεπάετεα φρίγεξ τλοδὴβ ἤτϑὶ 

τυἱπα ἀῃὰ 50 ὀγεαίά, ἀπβὰ ἤθη τὰς ἰηναγά [ἰδ οὐ Ὀείηρ ; ἰῃ ΡΙ. 
ϊ φεπογαιν ῃ45 τι ΐβ Ἰαϑὶ βεῆβε, 85 υ1} τ᾿ 3 2:8 20} (50 158. 40᾽Σ 
42ὲ νιἱκα, γμάρνιεη ο7 γαλισελ). Ἡετε τῆς πηεδηΐηρ ἰ5 ρίνεη ὈῪ 
1π6 Ρᾶγδ] 16} 151: 77 τοῦδ ἐε (οἵ ν»ιαξε ἀμοτυμ) νιν τυογαΐς Ξε 7 τοῖῶ 
7 π᾿ ῦΚΆ Ἰλοωρά.. 5" ΤὨς τουογαῖς (Πθτε Ξε ἡξείξέομ) πὰ τῆς μεμα 
ἅτε βίδϊεὰ ἴῃ ἴῃς [ο]οσίηρ δά άγεββ (ν.. 5). “Μὴν “δίγί τ δῦ 150 
Ξε ριγεο, --- Τὰς Ηςῦ. ἱπιτοάυοεβ ἴῃς βεοοηὰ [πε οὗ ν.5 στὰ 
ὀελοίά, ---- (ὦ ̓οπβίσυςβ ἴῃς ἴνγο νεῖβεβ αἰ βΈγοητγ: «(80 ρηρ ας δὴε 
εν ἰείκος οί ατ Ὁ γήρλέεοωσηόες ἐλεν «λα ποῖ ἐς στλανιεά, δωέ 

2Ζο γνοδϊελ, δείηρ ἐσυεῦς οὗ ἑμσοίσπες, ἀαῦε ὀέξεονιό ὑπρίοωμς, ἀστε 
λαϊα ξποτουίδαρε, ἀπά λαυε ὀξεονις ἤἰαδέξ ἐρ γέῤγοοῦ, δελοϊά 7 

“ὐἱὴϊ οι μογήὰ ἐρ γον ἐὰλο μἤεγαηπες οὕ νιν ὀγεαζλ, σπαὶ ἑσαεὰ γοῖ 
γ»ν τοσγά. ὍΤῊς ἀεοϊατγαῖϊνε ἴοτπι (ἰπϑίοδα οἵ ἴῃς ἱπιεισορδιίοῃ 

οὗ ἴῃς Ηεῦ.) ἰβ ἱπιρσοῦαῦὶς, δὰ ἰἢς ςοηίταβὶ ἴῃ ν. 3 5. ἀραϊηβὶ 
ἴῃς σοπηεοίίοη. --- ΒΙΟΪΚ6Ι1 τεαὰβ: ἴσιν ἐρκρ τοῦδ γε ρυε ἑρπογαάπεε, 

“απο φεσγηόνς ἀσέρἀ ἑλόνι ἐπὶ σεογπίηρ, απαὶ γοσίς ἀσίε ἀποτοξεαρε 

“ρα ἐπε μη» γέῤγοοῦ 7 Ἠδε ἴῃ ρϑϊη5 ἃ γῆν τυ ΟΔ}}γ ϑυταπιοίσοδὶ 

Φ΄ 50 ϑδίοκθοιἱι Ὀεὴ Μεὶεκ, οἴεά ὮὉγ Ἠεϊὰ, 
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αυδίγαίη, δηὰ (Ὁγ οἰ οταϊίης τὰς ἰηνίἰτίοι οὗ ν.3) ψεῖβ τὰ οἵ 
τῆς Ὀτεαῖκ Ὀεΐνεςξη νοῖΣ 5 Δηὰ τῆς τεβϑὶ οἵ ἴῃς ἀΐϑοουτεε. Βαϊ ἰῃς 
βυρδιιϊαοη οὗ ἐρεῖ ἴου ἤμγρὶ ἰ8 Υ ὈΙΓΑΤΥ, ν. 35. 9 (ΒΊΟΝ με οτα 5) 
ἰθ 4 πδῖυγαὶ ἱηϊτοἀυςτίου ἴο ἴῃε ἀφηυποίαϊοιγ ἀΐϑοουτθος, δηὰ ἴῃς 

οταϊβϑίοη οὗ ἴῃς ϑβυὐ)εοὶ (ὐμάανγας) ἴῃ ν. 3 15, ότι ἴῃς ράγαὶ ες] ἴβι, 
ἰσαρτοῦαῦϊε. κ4Φ πιᾶῖκεβ ν. 5 σοπάϊποηδὶ: ἐγ} γε δεγτι. .. 7 τὐέδ, 
εἴς. ; θυῖ τι|5 σοῃδίγιοτοι ΟὨΪΥ ἰπιτοάυοςβ οοηξβίοῃ, 5δίπος νιῖς 

ϑϑύτας ἰῃδὶ 1Π6Υ δᾶνςε ἠοὶ τυγηδά. 

844-33. 1 ἀσπηπολαίίοι, σοηβἰϑιίηρ οὗ ἃ ἀΐγτεοϊ δἀ ἀτεβ5 (ν."" 5), 
ἃ ἀεβοτριίοη, ἰῃ 3 ρεῖβ., οἵ τῆς ἕαλϊς οἵ ἴῃς τεουβδηὶ (ν.5. 3), δηὰ 
ἃ 5ἰδιειηεξηῖ οἵ ἴπε οσοηϊταβιεὰ ροβίοπβ οὗ ἴῃε ἱφηογαπὶ δηὰ ἴῃς 
πῖβε (ν. 5.5). 

24-27. ὙΤεάομι Ὑ{111 πιοοῖκ αἱ [116 68Ι᾽6ηι γ οὗ (1060 ἩΠ0 τοὐϑοῖ 
δας ἱπνίτδτίοι. --- ΤῊς ᾿ἴπ68 πᾶ  Ὀς τοδὰ 85 [ΟΓΠΑΣΥ, Ὀυϊ ἴδε ἰδᾶνν ΟΥ 
ταῖς φονετηίης ἴῃς θεαῖς ἰ ποῖ οἴδϑτ. ---ν ̓ Β΄ δῖε σουρ]εῖ5, ν.Ύ ἰ8 ἃ 
τρεῖς ἴῃ τὰς ΗΘ. ; τὰς Οτκ. οοπνεσίβ νῸἷ ἰηῖο ἃ χυδίταίη (οσ ἵνο 
σουρ]εῖ5) Ὁγ δἀάϊηρς αἱ ἴῃς δπὰ ευάξη ἀξεσεδον ἐθριθς πῥοη γοῖ,. 

ΒίοΚεῖ, ΌὉγ οπηἰββίοῃβ, συ βεϊτυϊ!οη5, ἀπά ἰγδηϑροβι ΠΟ η5, πλαῖκο5 ουϊ 

οὖν... 5 ἃ αὐυδίταίη : 7 αὐτο το σωχὰ ἐπ (ἐὰλε (ἂν 97) γον ἐαίαν»πν, 

«υἡεη αἰεήγεςς ἀπά σπρμίσὰ ἐονς πῤοπ γοῖ, 7 τοῦδ νισεῖ τολδη γοω» 
“ἡ καν εο»»δς ἄς ὦ «ἔρνη ἀπα γον ἀἰσεοίσ οη ἐονιές ἂς ὦ τυλὲγἀιέμά. 

ΚΝ. ἴὰ τῆς Ηςῦ. 15 εχραηῃβίοῃ οἵ ἴῃς ργεάϊοαῖδβ οἵ ν.Ξ33, ἃ τοοοχηΐζεά 
Ῥοεῖίοδὶ ἔοττα. [ἰ ἰβ ποῖ ΠδοθββαγΥ ἴο ἰηβ8:8ῖ οὐ δΟβοϊ υἱεῖν βυτηγηεῖ- 

ΤίοΔ] σουρ]εῖβ δὲ 4]} μιαζαγάβ ; Ὀυΐϊ, ἃ8 τῆς τεϑὶ οἵ τῇς ραγαρτδρῇ ἰβ8 
Αιτδηρσοα ἰὴ σουρίοῖβ ἀηἃ αυδίζαϊηθ, ἀηὰ 45 ἴπε ἴνο ρῥγεάϊοαῖε-[Ἔγῃ}5 
οὗ ν.", ἐαὐανείν ἀτιὰ ἀἰσαςίεῦ, τὰ ρίνεη ἰὴ ν. ἦ5 }, δηὰ ν᾿ δ Ἀρρδᾶγβ 
ἴο Ὀς δὴ δἰϊεσιδουρῃηῖ (ἃ βου] ἰπϑογιῖοῃ), ἰἴ ἰ5 Ὀετῖοσ ἴο οταῖς [8 

1Δϑβῖ. -- Τῆς νετὺβ ἰῃ ν᾽" ἡ τείεσ ἴο ΝΒ οπι᾿5 ἰην τδιίοηβ ἰῃ ἴῃς ραϑῖ, 
τιδῖ 15, 1} ἰῃς φοοά ἰηῆυσηςεβ οὗ δ ; νζηΐϊηρ ἢδ5 ποῖ Ὀθδη ἰδοῖκ- 
ἰηζ, δῃὰ οἡ ἴδε ἀεβρίϑεά ναγηΐηρ (ΟἸ ον 5 [15 ταϊμαΐοσυ ἀϊξοουζβε. 
Τῆς ἢγβὶ νετὺ ἰῃ νι ἰβ Ὀγ ΓΔΑ ρο ἡγεείν αδομί πὰ ζέ ρὸ ,εε, 
θεὰ πέρίξεί, αοοία, ἰσντιογε, ἴλ6 βεῆϑε οἵ “δονίῃρ (111 ρ]ανῪ οἵ 

Ἰίςεηϑε ᾽ 8 ἰουῃὰ ἴῃ ἔχ. ς᾽ 225 Ρζ. 29᾽5, τῃδὶ οἵ “ περ!δοϊίηρ, ἀνοϊά- 
ἱῃρ," ἴῃ 4.6 853. 11.87.8 Υσωρὰ αὐ (ἰπϑιεδὰ οὗ ἀσαρὰ ἐμ, εἴς.), 
ν. 5, ἰ5 ροβϑίθ]ς (επ. 39.2), Ὀυϊ ἀοε8 οὶ ἄρτος 30 ν|ὲ}] νυ τῆς 
ἀεί φηδιίίοη οὗ ἔπιε ἴῃ ἴῃς (ΟἸ]ονίης εἰαυβε. Δρεᾷ ἰβ βιγοηρες [ἤδη 
ἀαωρά, ἐχργαβϑίης Ὀἰτεγηθβ8 οὐ ἐχυϊηρς ἀετίβίοθ. Τῆς 7 ἐπ στ’ 
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γε (ΚΝ. 7 αἴο) Ὀτίηρβ ουἱ ἴῃς οοπίγαβί οὗ Ῥδῖβοῦβ: “Υἵου πᾶνε 
μαά γοὺγ ἴυσχῃ, ἀπὰ [ 5381} ἤανὲ πυης." Ζοίσασίεν ἰϑ 11. αν (ρατ- 
811] το ἐσάανιἦδν) τξ στουηὰ οἵ οδιι86 οὗ ἔεασ. [ηβιεδὰ οἵ τογρε να 
ΤΩΔῪ τεπᾶσγ ὮὉγ ἀγεοίσηοπ (ἘΝ. πιατρ.), Ὀὰϊ τῇ6 ἰοστηοσ βθῶβε ἰ5 
[ἀνοτεὰ Ὁγ ἴῃ6 ρῥδγδὶ]ε ἰβα. ζέερεςς δῃὰ σηρμίδα ἅτὰ ΒΟΉ γτηβ 

(οἴ, 158. 853 305), ὈοΙῃ 5ἰρηϊγίηρ ἀϊδβιγεββέαὶ ΠἸταϊτδιίοη, 5ιγαίτπεβϑ, 
ορροβϑὰ ἴο ἰδγρδηβββ8, γεἌεάομι οἵ τηονθιηθηῖ (Ψ 313 τ185). ϑοαὰ 
15. ᾿ξ, εογις τῴομ. ΜΝ 9 'β ῬγοΌ Δ ὈΪΥ Ὡοϊ οτἱίῃαὶ ; 5εε ποῖς αὔονε. 
-- Τῆς δάάγεββ ἰβ πιϊηδίοσγ. Τῆς οἥεηος (ν.5 5) 5 ἀἰδτεραγὰ οὗ 
ἴῃς Ἔχμογίδέοη οἵ ΝΥ Ἰδάοπι ---- 8ης ὯΔ5 ἱπιρίοταα, ἴδ γ πᾶνε τυγηθὰ ἃ 
ἀεαῖ εασ.0 Ὑπεὶσς ροβίυτε οἵ πϊηὰ ἰ5 ἴμαἱ οἵ ἀε]Ὀεταῖς ἀἰδτερατγὰ --- 
πεν μανε παὰ ϑυβιοίεηις παγίς. Ἰμεῖδεν (Πεῖγ περίθος στῆς 
ποτὰ ἰδοὶς οὗ ργενίουβ ἰταϊηίηρ, οὐ ἔτοπι βυρεγῆσία! γ δηὰ ἔπινον 

οἵὗ ῃδίυζα, ΟΥ ἔτοπι οοηϑβοίουβ οσἢοίος οὗ εν]] ἰῃ ῥσείεσεηςς ἴο σοοά, 

ἦ5 ποῖ 8414. ΤῊς Ρἱοίυγα 8 ργεβϑεηϊεὰ οδ)εςνεϊγ : τῃ686 Ῥδῖβοηβ, 

ἴοσ Παίονοσ σεᾶβθοῃ, ἀτὲ ουϊδίἀς τῆς ἀοπιαίη οὗ Νβάοπη. ΤὨϊβ 

οὐ]εςᾶνε νίενν 18 ομαγδοιϊοσίβες οὗ ἴῃς οἱ ἀ-18γδς 5} τὩουρῆι, νυ ἢ 
ἀοεβ8 το βεεκ πίος ρβγομοϊορίοδὶ ἀϊβεϊηοϊίοηβ ; τῆς ρτορῃείβ Ἰυάρσε 
ἱπαϊνϊ 415 ἀπα παῖζοης ὉΥ τΠεὶσ τεϊδιίοη ἴὸ τὰς ἴα οἵ Ὑδηνεῃ οἵ 
ἴο ἴλ6 πδίοῃ 1βγαεὶ, σὶτπουϊ ἐχδηλπαϊίοη οὐ πηεηῖαὶ Ἔχρογίεποοβ ; 

ΠΟΠΡΑΓΟ 50 ἴῃς αἰκ ποῖοι, ἴῃ ἴῃς ἘΟαυτίῃ Οοβρεὶ, Ὀεῦνεεη τἴπὰ 
ἀοτηδίηβ οὗ Ἰ᾿ίσὰϊ δῃηἃ ἀδυκηςββ. ϑ] 1 Π οὗ οἴ μῖοδὶ Ἰυἀρτηθηϊ ἰς 
τῆ τον ραϊηοά, ᾿μου σῇ δἱ τπε οοβὲ οἵ βυταρδίμεῖς αἰβοσιπιϊπαϊίοῃ. 
- Τῆς τοβυϊὶ (ν᾿ 5) 5 τῇδ! ἤδη τῇ 6 Ρυπίϑῃτηοθηϊ σοτηθβ ἴῃς ἀϊ5- 
οὈεαϊεηῖ νὴ} Ὀς ψπουϊ τὰς ϑυρροτὶ οἵ ῬΙϑάοπι. Τῆς σϑἸδτα 

(45 δνοσυνθοσα ἴῃ ΡΥ.) ΟσΟῦΣΒ ἴῃ τη 5 ᾿ἰέε ----ἰς ἰβ ποῖ βαϊὰ ἴο ὃς 
ἰπῆϊοϊεὰ Ὁγ νβάοτα, Ὀὰϊ σοτηςβ ἰῃ ἴῃς δίυταὶ οουγβς οὗἉ [Πΐπρϑ ; ἰξ 

5 ἰῃον Δ Ὁ]6, ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ τοϑυϊ οἵ ἴῃς ἀϊνίης φονεοτημαεηῖ οὗἉ (ἢ 6 
νου], πνοὴ ἱποϊαἀεβ Ὀοτἢ παῖυγαὶ ἰανν ἀπά βρεςῖαὶ ἀϊνίης ἱπίεγνεη- 
ἰοῦ. Οη ἴπε οὔς παπᾶ, ἴῃς βασε ἱπιϊπιαῖεβ, ἴῇοβε ψῆο πορ]εοῖ 

γνιβάοτι ν}}]} πδίυτα!ν ὅπα τπεπηβεῖνοβ ἀείεποοϊοβϑ ἴῃ ἴΠ 6 εν]] (ΑΥ͂ 
ν᾿ οἢ ὙΝβάοτῃ δίοῃς οδῃ ἀνετῖ ; ου ἴῃς οἴπογ μβδηά, σοὰ 845 ρον- 

ἘΓΏΟΥ 71} Ῥυηὶϑ ἴῃς εν]άοεσ. Μιβάομι 15 ἤοῖε ἢἤγβι ογα παν 
Βυτηδῃ βαρδοῖτυ, ἢ ἢ βᾶνοβ τηδῇ ἔγομῃ τηϊϑίοτίυης, δηὰ τὨθη τμαὶ 
Ὠΐσθον βαρϑοῖ ῃοἢ ἰδ [ΠῈ σομρυε μθηβίου πὰ δϑϑι πη ]ατίοη οὗἉ 
τῆς ροοά 48 ἀϊνίης, οὗ τῃαι Ὠἰρῆεβὶ τπ ἀπά τῖρῃς νης Οοα Πᾶς 

εὐ οάϊοα ἴῃ 5 'αν.0 ὙὍὭοσε ἰδ Δὴ ἀρρτοόδοῦ ἤετα ἴο ἴῃς σοῆσερ- 

ὕσῃ οἵἁ οσοτημυηίοη τὶ ἢ συ, οὐ στὰ (ἢς ἀϊνίης 5ὁουτος οὗ τπτἢ, 
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5 ἴῃς 5Βτοηρεδβῖ δυρροτὶ οὗ ἴδε εἰιίοδὶ 116. Ὑμε ρεϊβοηϊδεά 
ὙΝδάοση, νῦο βρεαῖκβ 885 ἴΐε πα] δι τεσ οἵ της 5 ἀεβιηἰςβ, ἰ5 ἴῃς 
ληβῖρης τΠδὶ τα]ο5 ἴῃς νου], ἂπά ἰ8 ἰἀδηπςα) ἡ (Οὐ 5 τηοσαὶ Ἰανν. 
--- ΎΒς ἀϊδοογάδηι ἢοΐϊς ἴῃ ἴῃς δηπουηςειηεηῖ οὗ τεῖ θυ ὔοη ἱς 
Υν φάσιν 5 προ τοῖν οὗ ἴπ6 τοῖο μοα βυῆετεσ. ΤῊΪΒ 15 ποῖ ἴῃ δοοοσὰ 
Ὑγἢ ΠΟΙ ΟΠΑΓΔΟΙΟΙ 85 ρυτα, ἀϊνίπε ἰπιε!]ξεηςο, “ΠΕ Πα ΪΥ ἴο τπηδη (45 
506 ΔΡΡΘΑΙΣ, ἴοσ ὄἜχαπηρῖς, ἰῃ 83)"; [6 ὈΠΏΔΡΡΥ διε οἵ ἴῃς εν]]- 

ἀοεις, ἱξ νουϊὰ βεείω, βϑῃουϊὰ οδὶὶ[' ἔοσῖ ἢ βοῖτον δηᾶὰ ποῖ Ὄχυϊϊδίοῃ. 

Θυο, Βονγανεσ, ἰ8Β ἴδε ἴοῃε οὗ ἴῃς οἱὰ Ηδεῦτγενν ᾿πουρῆῖ; ἴδε 

Ῥιορδοῖβ ἐχυὶὶ ἴῃ ᾿ἰκΚὸ ἸΠΔΏΠΟΙ ον σ ἴῃς ἀονη}} οὗ ἴῃς δηθπιΐοβ οὗ 

Ιβταεὶ. ὡτὰοΈ Ηεοῦτεν, τ βϑῖπεσ ὑγορμοῖ, Ῥβδὶγηϊβῖ, ΟΣ βᾶρε, Ῥγὰ8 ἃ 
τδοσουρῃροίηρ ῥαγιίβαη, ἰάθη γὴν Ὠἰηλβοῖ τ ἢ οἰγοὶς, δοὰ 
Ἰάεηε νης 5 ἰηϊεσοβδῖβ ψ ἱἢ τῆς οἴεγηδὶ οσάεσ. Εὐσίμεσ, δῖ σον- 
ετητθηῖδὶ οοησερίοι οὗ ἴῃς του] νγὰβ ρυγεὶν Ἔχίοσηδλὶ: ἴῃς θαὰ, 
ἴοτῃ σι μβδίανε Ῥοΐηϊ οἵ νἱεν ἴΠῈ ψεῖς δαϊυάρεά Ὀαὰ, πόγὲ 
τοματάθαὰ 45 δποιηΐεβ οἵ ἴῃς τσϑδὶπι, δηὰ πεὶγς ἀδδιίσυοϊοη 'γᾶς 

μαι]εὰ υἱτ 7ογ. ϑ0Οἢ βεεηιδ ἴο Ὀς ἴῃς ροϊηΐϊ οἵ νἱὲνν οἵ ἴπε ττϊεῦ 
οἵ τις ρᾶβϑβαρε. Ης ἀοεβ ποῖ ἔξεὶ [μαῖ, (πουρῇ 5 ἰ5 ἴο Ὀς ἀδ- 
πουηοδα δηὰ ἰΐδ σομβεαυ Ώς68 δεῖ ἰοσί, [πὲ ΒΙΠΏΘΙ ἢδ5 ἃ οἰδῖπη ΟὨ 
ἴδε ϑγιαραίῦν οὗ Ὠἷδ (εἰϊονιπδη ; μἢς ἀοεβ ποῖ ἴακε ἰηΐο δοςοιωϊ 
τειηρίδιίοηβ δηά βισυρρίεβ οἱ βου]. Ης οοηΐεηίβ Ὠΐμηβ6} τὴ 
αἰνιαϊηρ πιεη ἰπῖο ὕπνο Ο149868 --- ἴῃοϑ9ε γῶο πεεὰ ᾿δηὰ ἴῆοβδε γῆ 
τε͵εςὶ νβάοιῃ. 

28-38. Βοσυτιρίίνο ἀοδοσίρίϊου οὗ ἴπ9 ζδίο οἵ [269 ΠΗ 80 
ΑΕ ἃγὸ δροῖϑῃ οὗ ἰῃ [ὐϊσὰ Ῥσθ0}), οοπεϊδεϊην οὗ δ ἀοία!]οὰ 
Θχρδηδῖου οὗ ἐμοῖσ Ῥαπἰδῃπιοηΐ (ν.5. 51), πὰ 8 δἰδίαπιοαηίϊ οἵ [0 
Βϑμαζαὶ τ]ὸ οὗ οοχαροηδβδίοι ἴῃ Ἰἰΐο (ν᾿ Ὁ 5). 

288-31. Βοευταρῶνο ἀδϑοσὶ ρεοη οὗἨ ΡΒΠΙ ἐμ πιο. --- ν᾽ εἰ} ἑοττηεὰ 
σουρϊεῖ5, ΒΥΠΟΏΥΤΏΟΙΒ, [ΕΓΏΔΙΥ, ἐχοερῖὶ ταὶ ν Ὁ 15 Ὀΐπδγυ, ἴῃ 6 Ῥθηαὶῖ 
Ῥεῖΐῃρ ἃ νεῖν Ἰοὴρ ποτά. Τῆς σοττεβροπάδηςα σἢ τη 6 ῥσεσδαϊην 
ῬΑΙΑΡΤΑΡὮ ἰϑ οἷοβα, υτῃ ἱηνειβίοη οὗ ἴῃς ογάεσ οἵ τῃουρῆϊ: ν." 
ΘΏΒΝΟΙΒ ἴὸ ν. 5, δηά ν.3. δ τὸ νι" 5; τῇς Τοπο]υβίοη ἰβ τερεδϊοὰ 

ἴῃ νι, ὍΤὮΘ τεηδοτίηρ σεεξ ἐαγν (ΑΝ.) οἵ σεεξ ἀϊρεπεν (ἘΝ.) 
τεϑῖβ οἡ ἴῃς ἀετνατίοη οὗ ἴῃς νεῦὺ ἔτοπὶ ἃ ποὺ τωθδηϊηρ γεσργΡ, 
85 ἸΓ ἰἰ αἰφηϊδεά τὸ τῖϑε Ῥεῦτηεβ ἰῃ ογάεσ ἴο ἀο οἡς᾽β ποτχὶς (}1}}- 

Φ Αςοοταϊος ἴο ἴῃς Μαβοσεῖς Ἡδῦγενι ἰεχὶ; 8εε ποῖε οἱ ἰμαΐ νέσςε θεῖον. 
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βοηιγ ;" δας τα ἀοτιναϊοη ἰ5 ἱπιργοῦδῦ!ς ἱπ ἴῃς ἕδος οὗ η}} ττὖ, 
]οῦ γ----ἰβε νετῦ πιϑδῃβ βἰτιρὶν “ἐεξ, ἤετε Ῥᾶγα! δὶ τὸ σα ΤΈς 
τοτταβ σι, ελοτς ποί, τυομζα πορς, ἀξερέςεα (ν. 3. 5) ἅτε βγῃοῦγτηβ, 
ἐχργαβϑίηρ ἱπαϊβεγεπος οὐ ΒΟ ἴο τλ6 ἱποιγασοῃβ οἵ ᾿Νβάογω. 
ἴῃ ν δ 5 τὴς ερμπσεὶ (ον ἐομησεζ) δὰ σάροπίδοη (οὐ σάνιοηξς- 
ἤο5) οἵ ΝιΒάοπι ἄγε σοηίγαβῖθα νυ ἴῃ 6 πιδῃ 5 οὐτ τυ» (ΞΞ τηδῆ- 
ΠΟΙ ΟΥ̓ ΒΟΒ6πια οἵ Ἰἰξβ, εομαμε) δὰ φοωμσοίς (οὐ ἀξυΐξές). Ιῃ ν.Ὦ 
ΒίοἶκΘ πουϊὰ τεαὰ “ε ἀμοινέξαρε 9,7 Οοά 85 ἴῃς δρργορτσίδλῖε 

Ῥᾶγα]εὶ ἴο μάε μαν οΓ γαλενεή (80 ἴῃ 25), ψ ΕΟ 15 αἰϑο, βεσβᾶρϑ, 
τὨγτὨπλί αν δῇ ἱπιρτονεϊηεηϊ οὗ ἴῃς ἰεχῖ; γεῖ, 85 ἴῃ ἰόσταεσ ἐχ- 
ῥτγαββίοῃ οσουγϑ ΟὨΪΥ οπος ἴῃ Ῥχ. (δηὰ εἰβονῇεγα ἱπ ΟἿ᾽. ΟἿΪῪ ἱνήςς, 
Ηος. 4' 65, ἀποτοάεάρε οὗ “ἦε ΜοεΙ γὰ οὔςς, Νὰ. 245), ἰ ἰδ ρεῖ- 
μᾶρ8 δείίεσ ἴο γείδίῃ ἴῃς βεπογαὶ ἴεστι ἀποζυξξαίρε, ψὨϊοὮ ἴῃ ν.ἷ 15 
ἰάεηπθεὰ σι δὰ Μαν φ' γαλευεΆ. ---- ΤῊΘ τπουραϊ 15 (ῃ6 βατὴς 
σιτἢ τπᾶῖ οἵ [μ6 ρῥτεςσδάϊηρ ραγαρταρῇ, ΟὨἹῪ τι δὴ δά ἀδὰ ἰουςἢ οὗ 
ἱστει θα ἰδ Ό επ688 ἴῃ ν.3, Ὑῇε οεπάειβ ψῆο ἢν ἀ6] 1 ογαῖεὶν 

τοὐεοιοα τῇς οουηβ6ῖ8 Δηὰ ἀρρεϑδὶβ οἵ ΥΥβάοτῃ ψ|}} ἤπὰ, νβθβῃ ἴδε 
ἄδγ οὗ ρΡυῃίτῖινε ἀἰδίτεββ σουμαβ, ἴῃδὲὶ ἴΠΟΥ πεεὰ Πα δἱά, Ὀυῖϊ ἴΠῸῪ 

Μ|}} αϑὶς ἰτ ἴῃ ναίῃ ; 886 μ|}} Ὀ6 ἀεαΐ ἴο [Πεὶγ οσίεϑ, 45 ΤΕ. γεσε ἀθαΐ 

ἴο ΒΕΓ ἄρρθαὶ8. Τῆϊβ ἰβ ΟἿ] ἃ πιοσὲ υἱνϊὰ βἰδίουμεηϊ οἵ ἴῃ 6 ρτίη- 
οἰρ!ε δίιησπηθὰ ἴῃ ν.3, τμᾶῖ Ὄνου ομα ταῦθ οἂΐ οἵ ἴῃς ἔτυϊξ οἵ 5 
ον ἀοίῃρϑ ---- ἃ απ νοι τεοόρηϊζεὰ ἴδῃ οὗ 116. {τ Ὀς αβκεά, 
ψΜδὶ τοῦτ 8 ἤ6Γα Ἰοἴς ἴοσ τρθηίδησεῦ ἴῃῈ ΔΏΒΤΕΙ οὗ ἴδε βάρ ἰ5 
ταὶ τῆς οἤεηάεοιβ πᾶν πὰ δρὶε ὁρροτγίιη!υ ἴο διιεπά {δεῖγ 
ΜΑΥ5, δῃηὰ πᾶνε τοβιβεὰ (ὁ οἤαπρε (ν. 3). ΑΒ5 ἴο 186 ἴδττα οὗ 
τερεπίδηος δηὰ ἴῃς Ἰἰπλῖς οἵ Ὁ ἰβάοπιβ ραϊίεηςε, ἰδ 8 δβδατηδα παῖ 
δῖ ἃ ξίνεηῃ πιοταθηΐ Οοά ἱηίεσνεηαθβ ἴο ρυπίϑῃ, ἤδη ϑἰη ἢδ5 στονῃ 

ἴοο βρτεαῖ ἴο Ὀεᾶγ, ἤθη (ἢ ἰπἰαυΐγ 18 .}} (σε. 1ς᾽6 1:85. 3) Ἠυϊ 
1015 τιοπηθηΐ 15 κποόνῃ ἴο σοὰ αἰοηθ. Τῇε ροΐηϊ οὗ νἱεῖν 15 Ἔἐχίεσ- 
π] : δῖ ἃ οσετίδίῃ πιουηθηΐ τοι Πα Ποπ ἱπαν ἡ Δ Ὁ] σοπλεβ (τ μεῖδοῦ 
ἴῃ ἴῃς σουτβα οἵ παΐυγαὶ Οὐ οἷν! ἰανν, οὐ ὉῪ ϑυρεγπαῖαγαὶ ἱηΐο- 
γεῃτ 0), δπὰ ἴδῃ, ἰπ ἴῃς Ὡδῖατε οὗ τὨΐηρδ, ἰξ ἰδ ἴοο Ἰαΐς ἴοσ {86 
ΒΙΏΩΘΙ ἴο τείγαος ἢἰβ β8(6 8; [ποις 18 ὯΟ γϑίδγθῃσα ἤθσο ἴο ἃ 5ἰδίς 

οὗ ρυπίτῖνε ὈΪΠΠΠάπα85 δἀπὰ πηγαὶ ἀεδάμοββ ἰὴ ψῃϊοῦ ἴῃς πηδῃ 

ἀδϑίγοβ ἴο τερεηΐ δηά οδῃῃοῖ, Οσ ἰ5 σοῃβοίουβ ἴμαὶ ἢς ἰδ ΣΊΟΓΑΙΪΥ 

ΦΙι πεεὰ Βαγάϊγ ὃς δάάδά (μαὶ ἰδς ψογά εαγύν ἰω (δὶς τοπάδτίως οἵ ΑΨ. μας 
ποιδίης το ἀο νίτὰ (δ εἰπις οἵ 1δε. 



Ι. 28-.1 29 

Ἰοβῖ ;" πε ἵν οὗ ἴμε βίππεσ ἰῃ ν᾿ ἰβ ἰοῦ ἀεἰίνεταπος ἴτοπι ρἢγεί- 
οΑ] ονὶ]. 

32, 338. ΤῸ ΚΌΠΟΣΑΙ ΤΈ]Ο. --- ΒοΟΙΏ σουρ]εῖα ἅτ βγῃοηγιηουβ, 
τεσηδτγ. --- 332. 7 πα ϑεγεπεο (ΩΥΘῸ) τε συεγεέηεες, αῤοσίασγ, γέσι- 

σἄηες, γεμεαί, ἰ5 τς “ τυγηϊηρ ἀναγ ᾿ ἴοπ ἰῃβί γα οΟΏ δηὰ σοηΞ6- 

ἀυσηεγ ἴτοπι τίρῃι Ἰἰνίηρ. Οαγοίεε: κατε (ΠΥ) ἰδ ᾿αἰπιαγὶ]ν φιέδέ, 
7) ηεεάονε ον ἐαγε ἀπά σπχίοέν (85 ἴῃ 17.}, Πεγα, ἰῇ θά 56ῆ86, 

σεροϑβε ραϊμεὰ ὃγὶ ̓ Ἰδποτίηρ. ογ περίεοπηρ. ἴδε. δοσίους χΧΟΞρΟΠ ΒΒ Π τος 
οὗ ε {πεατὶγ -- πζρηρφηξδ). Ὑ86 ὕνο (εγτηβ ἅγο, ἰῃ {Παῖς Ὀσί τα 
8δηβεϑ, πη 8}}γ σου ΘΙ ὨΔΓΥ : τα)θςοτίοη οὗ ἱππονϊθᾶρε ὑγοάυοεβ 
{4153ε βεου ΠῪ δηὰ ἀδοθρῖϊνε ρεδοθ, δπὰ ἴῃς ἰδίου ργοβυρροβαβ ἴπε 
ΤΌΓΠΊΕΣ ; ΤΏΕΥ ἃτὲ ΠΕΙῈ 5. Ὀϑι δ ὨΓΔΙΪῪ ΘΥποηγτηουβ: γόίμσα 15 ἐπα}: 
έσεπες, περίάρεμιεο. ἤησθρσαίε {Ξε ἀμέαν ἄς) ἀπιὰ γοοῖς ἃ8 ἴῃ ν.Ἷ, -- 
38. “δεέμγέ τῶν τηθᾶῃ, Οὐ]εοϊίνεϊγ, γε γονε ἀσηρεν (45 ἴῃ 35 

7εγ. 235), οἵ ϑυθ)εοιίνεϊγ, ες γγονε τόηδθ 97 ἀσηρεν (85 ἴῃ 32 

7. 8:}). Τῆικε οοηῖγαϑι πιὰ τῃῈ οἦαν οἵ νι 3 ἔδνοιβ ἴῃς ἰογπιεσ 
ταεδηΐηρ, Ὀαϊ τμε βεοοηπὰ ἰίης (3 Δα» ΞξΞ ἀρργεῃεβῃϑβϑὶ ὁ) τρᾶκοβ ἴῃς 

Ἰαῖίεσ ὑρτοῦαῦϊε. Τῆς τεμϑό οἵ τεσεγίδν ἰΒ [8 ρυΐϊ ονεσ δραϊηβὶ ἴΠ 6 

εαγείεες ἐα5ε οἵ ἴοο]5 (ν. 53). ---- ν]Ἰβάουη 5πι5 ἂρ Ὁγ 5ἰδίίηρ ἴῃς ροῆ- 
ετδὶ ρυϊποίρ]ς ἐμαὶ εἰ ΐοαὶ ΓΟ 15 5ε! ἀεϑίτυςῖίνε (30 «Ὁ Ὧ) ; 45 ἴο 
τῆς τηθδῃβ ὈΥῪ ψδῖοἢ της ἀςδιπιοσξίοη ἰ5 εἤεςϊςα 5ες ποῖς οἢ ὕσε- 

ςεάϊηρ νεῖβ6. --- Ιῃ σοηϊταϑὶ τ] τῃς 4135 ρεᾶςς οἵ ἴῃς ἱφῃογαηϊ ἰ5 
ΡῬυϊ τῆς ἴπις ρεᾶςσε πῇς ἢ σοπι68 ΠῸπῚ τ ]βάοπι --- ἃ 5ΘουΓ Ὑ πο ἢ 

5. ἀβδυγεὰ Ὀγ οὈεδαϊΐεηςς ἴο ἴῃς ἰανγβ οὗ τηδῃ δῃηὰά σοά. Τῆς τοίετ- 
ἔπος ἰ5 ἴο ἔτδεάοιῃ ἔτοπι ουϊναγὰ τηϊϑέογίαπο ; τῇς πῇοὶς ἴοηα οὗ 

ἴῃς ΒοοΚ πιᾶῖίκεβ ἰξ ἱπηιργοῦδοϊς τπδὲ τῆς ττίϊεσ Πᾶ5 ἰῃ ταϊπὰ ἴῃς 
ἰηναγὰ ρεᾶσς πϑῖςἢ 5 ἰηἀερεπάςεηι οὗ Ἔχίεσηδὶ Ἔχρεσίθηςοϑβ ; εἾβ6- 

πθετο ἀαγηι (ΕΝ. δου) ἰβ ν᾽ 8: 0]. ““ πηϊβίοτϊαῃς "οὐ “ πιϊβο βίο" 
(35.5. 61418 γ,γὍ8ῳΊ,64 χη) τγὸ α,). Ιππᾶτὰ ρβᾶςβ, τεβίης ου οοη- 
βϑοίουξῃδββ οὗ σρῃξϊ δηά ἵπιβὶ ἰὰ Οοά, νγᾶ5 πο ἀουδὲ τεοορηϊζεά δθὰ 

ναϊυςά, Ὀυϊ 1 5 δϑεουτηοά ἴῃ Ῥχσ. ἴο Ὀς ςοἰποϊάφηϊ τῆ ἐγεθάοτα 

ἴτοτῃ ουϊιγαγαὰ σϑ]αγαγ, ἀπά ἰ5 ποῖ ἰγεδῖθὰ 45 δὴ ἱηδερεηάεηϊ ἴΔςϊ. 

30. ΤΏε ἔοτπι γλοσγ, ἰουπὰ εἰδενγβετε ΟὨΪΥ οἱ 247 (Δμὰ ὉΥ ετποπά. 141) 
Ψψ 4932), ἰδ ρεοῦ. ποῖ δϑίσ. ίηρ. ἕοσ γ"οϑη (ΟἹς., Ενν., ἢς.), δυξ μία. οἵ εχίεη- 

5 Τηϊς ἰ5 [ἢς ἀοοίτίπε οἵἉ Ϊ. Α. ΑἸεχαπάοτ᾽ 5 ἤγπιη, Ὀεφίπηίηνρ : “ ὙΠετα ἰ5 ἃ τἰπιε, 
νὰ Κῆον ποῖ Ὑῆεα " (Λίειο γον Οδαγολ ῥγαΐτε- Βοοῖ, τ881), οἵ: " Ὑδοτε ἰδ ἃ ἰἰβε, 
ΌΥ υ5 υῃεϑεῃ " (Ορηφγεαλοπαὶ λήγνεν- δοοῖ, τ8ς8), Ὀυὶ ἰϊ ἰς Βοῖ ἰουσὰ Βοτα οἵ οἶβο- 

᾿νετε ἴῃ ἴμ6 Βίοϊα. 
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βίο; δηὰ ἰπιεπεῖν (Βδιι., Νον., ϑίεσί,, δίγδαοϊκ ἰῃ ὥσερη., ΒαυῖΒ); δ ργεάϊςδῖες 
δτε βἰῃρ. εχς. ἰῃ 247." --- πῦρ, 3 εἰπιρ, ἔετα. Οδ] ἐπεγρίς (οσ μοβδβί ΒΥ Ο. ρίυ. οἵ 
1).); ἐξ 15 ἸΠΗΘΟΙΒΒΑΙΥ ἴο Ροΐῃξ ΠΣ (85 ἱπ [οὉ 3928); Ηεϊά.᾿5 ετηεπάδιίου 
ΤΣ ΓΤΩ, δαορίεὰ Ὁγ Οοτῖ, ἱβ δίτηρὶς, διὰ βδεσιγες ρδγα]]εϊϊ5τὰ ἰῃ ἴδε ποιῶι, 
Ὀυϊ Ἰοδαδ ἰξ ἰπ τῆς νεσῦβ. (ῦ ὑμνεῖται (16. ΞΞ Π2Δ5) ἰδ μετὰ. ΜΙὰ., ργοῦ. εττὸῦ 
ἴον ὑμνεῖ; ἃ Ῥμ88. ἰ5 ἱηδρρεορτίδϊε δπὰ ἱπιρτοῦυδΌϊς. --- 31. ἮὉ πντη; Θ τειχέων 
τὸ γον; 80 δ Κρ 2 δὲδ ἐφευον (οτ εατίϊς οὐ ῥαίαεε). ὍΤῆε Ῥατῖορ. “ πενες 

Τοουζς ἴομςε, Ὀυϊ αἰνγαυγς 85 ῥγεάϊοαϊς (711 ο᾽8 2ο] 158. 222 [ετ. 419 ΕΣ. 716), 
διὰ ἱξ ἐς ἀουδι(] πβεῖβετ 'ἰξ σδῃ μετα Ὀε ἰδίζεῃ ἃς δυῦαὶ.; ἴῃς τεδάϊηρ Ὁ": 132 

(83) 156 ξταρ ον ποῖ ἴοο Βαγὰ, οσ, δῆς (ῦ, γε πιδὺ τεδὰ ΓῸπῚ ---- Ν᾽ δυαγο:; 

ΟΦ δυναστῶν -- ον (Βετε ἱπδρρτγορσίαϊε) ἴο ψνιἰσἢ παρεδρεύει ἰα Δἀἀεὰ, ἀρρατ- 
ἐπ ἴο 41] ουὖἱὐ 18ς εἶδυβε. [ἄφ. (Ἀἱηϊς ἐπὶ... παρεδρεύει ἀἀὰ. ἔτοπι 83. --- 
Β᾿οἶκεἰ οἱνς Οὐ δἀπὰ “θκῶ (ὈοΙ} οἵ πῆἢϊομ, πονενεῖ, δες οδ᾽εὰ ἔος ὉῚ ἴδε 

ςοπῃδοϊίου), δπὰ ἔοσ )}»3 πτὶϊες Ὅσ5. ε ββου!ὰ τίμιον οτοὶξ Ὅ}2 δηὰ πο κ 

85 δίοξεεβ. Τῆς Ὗτββ. (εχο. 6) (οϊϊονν ἸΉ πιὰ υπἰπηροτίδηϊ ναγίαϊίους, δηὰ 
τδε δἴοεδες πιυδὶ βανε Ὀςαη Ἔαυ]γ. --- 33. "γῸ ὑ (Ὁ ὅσον ἂν χρόνον) ἰ5 αἰνναγΞ 

ἱπίεττορ. ἴῃ ΟΤ. --- ΟἹ Ὁὴγρ δβεε ποῖς οἱ νυ δρους; ἴδῃς ἤπδὶ Ἰεϊϊεσ οἵ {με σἴεση 

15. οχηϊξιεὰ Ὀεοδυδε ποῖ Ῥτομουποδὰ --- ϑπκῃ ΟΑἱ] ΞΞ Ὡπινγ; ὦ ἔχωνται, μετὰ. 

ἴτες τεπάετίηρ, ρετῆ. (1,44.) βουῖβαὶ εἴτοὸς "Ὡς ἐρῶνται. -" Ἰηειεδά οὗ Ρετί. γτσπ 

πὸ εχρεοῖ [πιρί. ---ἰ[ῶ ἀσεβεῖε γενόμενοι, μετὰ. (1.44.) ΞΞ συῦ Ὁ) Ὀγλπο (τεδὰ 
ὈΓ.»52) ἱπειεδὰ οἵ ἮΝ “5) 55. ---38, ἮῸ φῦ; (ὃ καὶ ὑπεύθυνοι ἐγένοντο ρο6- 
510} ΞΞ πὸ (15., Ηεἰά., οἴ, Αδοίά, 1, 11) ογ (ΒΙ.)ΞΞ οσννν Βυϊ ἃς γι ἰβ 
Ῥτιοῦ. 8 Ἰοαῃ-τοτὰ ἔτοτῃ ἴδε Αὔδῃ., ἰουπὰ οἷν ἤδη. 1}0 (Ἐς. 187 ([Ὡ6 ποῦ 5 
οοτταρίίοι, Ργο ΔΌΪΥ οἵ 21:9), ἰϊ οσσύστεπος Βετε ἰδ ἀουνίία!. ΠῚ τῆς Ἰπς (ν.33.) 
Ῥε τεϊδίπεὰ, ἴὩς [πρί. (πο σαπποὶ δαγε [τρν. ἔοτοε) τουδὶ Ὀ6 ςπδεησεὰ ἴο 
Ταρν. τον (ἴτε ἢ μετὰ. τερεδλιεὰ ἔγτοπι ργεοθαϊῃρ ΠΡ); 50 δἷϑο Ὀγβεγίθςκ. --- 

ῬῸΣ) χδᾶ, 18; εἰκετβετς οὨΪΥ ΗΠ, τ “ῥεαξ, εχο. ἴπ Ἐπςο]. τοὶ, ψβεσε ἴδε ἰεχί 

ας ἀουριδι). --- ἈΦ προ; ὦ ἐμῆς: πνοῆς ῥῆσιν, ραταρῃτακῖῖς, ρετῇ. ([.46.) ἴο ἀνοϊά 

ἴδο ἐχρεοξείου πνοὴν πρδιεσθαι -- ἄϊδ,; τᾷῃς νετ μαβ ἴῃε βεῆβε οἵ μήίεγ. --- ΤΏς 
οὔδηρε οἵ μεῖς. ἰπ ἴῃς νετὺδ ἴῃ υ. 3 33 ἰξ 8 σοσωτηοι τῃεϊογίςαὶ ὑδαρε ἴῃ ΟἿ. -- 
84. Ἦ 1», οπιπἰεὰ Ὀγ Βί., δρραγεῃεῖν ἔος ἂς βαϊς οἵ ἴῃς τηγίῃπι, ἰ5 ἀσδίγαδὶς, 
1Γ ποῖ πϑοεεβασυ, ἃς ἱηισοἀοίίου ἴο ν. Ἄ. --- Ὸ ὑκθον; (ὦ καὶ οὐχ ὑπηκούσατε, 

ἴτοε τεπάετίης οἵ ἘΨ, οἵ ἔτοστῃ βοπὶς ίοστω οἵ γῈΦ οἵ 2)» (Βασαὶν ἔγομι 2 Φ᾽", ὃς 

ἴῃ 28); δ᾽ ᾿Γυθνη κῦ, τοι Ὁ) ΌΜΓ μοῦ, ΟΡ τεπάετ 5 ΡῸ ὉΥ δ νετῦ 2 ρἷα., 
δεεϊτοϊϊδίίου οἵ ἴῃς ἱταπβἰδίου. --- 3δ. γΠ οι, ποῦῃ δα οὐ). οὗ ὍΝ ΟἿΪΥ ἢετε, 
εἰδενῆετε (85 ν.0) στὰ ῥεῖ, ν, δὰ δὸ ρετῇ. ἴο θε νυυτϊεῖεῃ βετε (Οοσ). ΤἈε 
ἵπο ποῦπα ἰῃ (ἢ νυ. ἂσὲ ρἷυ. ἴῃ (δ, (δε δβεοοπά ἰῃ Ὁ, νατίδι!οως σογλίρ ἔτος 
φεγέρέ, αἰργμεί. --- 4286. Φ ντεῆχεβ τοιγαροῦν 895 παίυσγὰὶ οοππεςῖϊνε. --- ἮῈ τκ; 
ὦ ἀπωλείᾳ, ἃς [οὐ 212 3012, Ηεἰά., Ξε Ἴ2ν. --- ἮΝ “πο; (6 ὄλεθρος, ρετῖι. Ξ- 
(6τ.), ννϑίςδ, βονγενες, ἰς πονῆεγε εἶδε δὸ τεηάετεὰ (245 [οὉ 309 31539).-- 

81. Κ' τηνῦ, Ο. πινῦ, θοῖδ ἴτοπι πνν; ὅ [τεεὶγ ἄφνω, ἀπὰ ε0 5, δεδὶ, διὰ 

ΔΡΡΦιε ΒΕ ε.--- Ὦ τὸο απὸ ὑκ; (ῦ ϑόρυβος ἀπὰ καταστροφὴ, τβεϊοτίςΑ] νατίδ- 

Φ0Ω γϑθλη, Ἐκοὶ, ΧἹ 13 4], οἵ, Βατια, λ᾽., ἡ 259 ς, Οὐπετως. οἱ Ἰγὶεν δηὰ Ραϊπι, 
διὰ Βισγωοῖ ἰῃ δυνά, α. Αγέδ, τοῦ, ΓΝ. 
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ἴους ἀΌτ ἴδε τεπἀετίηρε ἴδ νυ. β., --- 5. αἴἴδοδος ν.ὅ6 ἰο ν.3, δηὰ (δ δὰ ἀξ α ἑουσῖ 
Ἰως (}ρ., [45.) ἰπ ν τ; ἔδεϑε Ἵμδηρεβ δον ἴπαὶ ἴδε οἱὰ ἱγαπδϊδῖοτβ ἰουπὰ 
ἀμβουϊεῖες ἰπ ἴῃς ταγίδτ. --- ΒΙ. ἴαϊιε5 ν.ϑ 55. ἴῃ ἰὃῃς ἐο]ονίηρ οτάες: 335. 50. 
Ὁ. τὸ ἐγρηξευτίηρ ΠΚῚΦ9 ἴο ν.ῖδ, [Βτονήῃῷ ουξ ὈΣΥῚΡ Μ32 ἴῃ νυ. Ὁ δ5. βογῖθδὶ 
τερεϊῶομ, δηὰ νυκτί Ὀστ ἱπειεβὰ οὐ ο50κ. Τῆς ταγῖδηα ἴπυβ ραίπεα ἰ5 

Βδσὰῖγ δεϊῖεν [μη τμαὶ οἵ ἘΓ, εχοερὶ ἴῃ ἴμαὶ ἴξ γεῖ τὰ οἵ ἴδε τὶρὶεῖ. 11 ψου]ὰ 

Ῥε αἰπερὶες, ἴ τὰς {τἰρ]εὶ 15 Ἰυάροα ἱμξαρροτίδθϊε, ἴο τεζασὰ ν. 7. ὡς ἃ ρἷοβϑβ, ἴῃς 
δάἀαϊϊοι οἵ ἃ ἐλπιϊϊατ ἐχργεββίου (δες ποῖς οἱ τὶς ᾿ΐης ρον); οἴ, με 5ἰπιῖϊας 

εχρταβαίου ἴῃ (ῃς τἰρ]εὶ οἵ ὑ 1165, ἰῃ οοπίγαδὶ τὰ ἴμς ςοαυρ]εῖς οἵ Ὑ 18. 6. --- 

88. ὦ νιοηρὶν Ρυΐο ν.388 86 ἀϊχεοὶ δλάγεβδβ. ---- ΤῊς νετὺ την οοουτβ, οὐϊϑίάε οὗ 
70, Ῥεβ., Ρσ., οἱ ἰῃ Ησοβ. 51δΊ3α. 269; Ἐ, εῖε νεαν εομεηνγρενμί (πὰ 5ἰ τι ϊα 
εἰβενβετε ἱπ ΡΥ., εχς. 716), ᾿εποιηϊπαῖϊῖνες οὗ ἴῃς οδυ8. βίεταη (τασεὶγ οἵ ἴῃς 
βίτωρὶε βἴετω") ἂτεὲ ἰγεχυεπὶ 'ἱπ Ασαῦ. διὰ Ηδεῦ. (δο Ὁ3Ὁ)} ἴο ἐχργεββ ἴῃς ἀοίῃρ 
οὗ ἃ ᾿μΐην αἱ ἃ οετίδίπ πε οἵ ἴδε ἀδγ, θαϊ {πεΥ ἀο ποὶ ἴβεῃ σοπίαϊῃ ἃ βυθβίδη- 
πνεῖν οἀὐάϊπίοπαὶ Ἰάεα ᾿ς “εεξ; τὰς ῥυίποϊεῖνε δεῶδε οἵ ἴδμε βίετη ἰβ ἀουδιία!. Οἡ 
με οἱὰ ἐπάϊωρ ) οὗ ἴδε νεγῦ ἱπ Ῥ)νπϑν βες Βδίζοδες, Ζφένγό., 11. δ 930, 1047 ἔ,, 

δηὰ ΤΟΥ, ἱπ 7γαρς. Ασεεν. δι, Α“:σε., Μοὶ. ΧΙ. 1880. --- Αῆες τὸ ΘΘ δὰ ὰβ 
κακοί 85 5 Ὀ)]6οῖ, ΠΏ ΟΕΒΒΑΙΎ φεπεγαὶ ἱπιεγργεϊδιινς ρἷοβα, ἠοῖ (1[.26.) δα ἀϊπῖοι 
οἵ ἃ ΟἈυίβιίδη βογῖρε ἴο ἀνοϊὰ σοπίγαάϊςτίοη οἵ Με. 7.8. --- 29. Ὁ τνι; ΘΒ σο- 
φίαν, ἴον ψ Ἐΐοἢ γε βου! ἐχρεοὶ αἴσθησιν, γεῖ σ. ἰδ Ὡοῖ ὨξΟΟΙΒΑΙΙΥ ΟὨτϑιίδ πη 

(1μ5.) ον. ΑἸεχαηάσγίδη (Ηεἰά.); Θ᾿ πκαιδίαν, Ψ, αἐτείῥἑένανε (ΞΞ “ὍνῸ ν.3). - 
Ἶ τγκν; 60Β λόγον, ΡετΈ. ἱπιετργοϊδιίου οἵ δῇ ΑἹεχ. βοσίθε. ----80. (6 μδβ (Ὡς 
ὕπνο ὩΟΌΏ5 ἴῃ ρἷα. (τεγῖξέ. ἀἰγζεεί.).---41. ἢ τὰρο; (ΘΟ ἴτεεὶγ ἀσεβείας; “Ὁ ἰδ 
ἀδεὰ ἴῃ ΟΤ. ἱπ Ῥαὰ δεπδβε, εχο. Ρσ. 225. --- 88. πϑυῦξ, δἰνγαγα ἴῃ Ὀδὰ βεῶβε ἴῃ 
ΟΤ. --- ὦ ἀνθ’ ὧν γὰρ ἠδίκουν νηπίους, ἰαἰκίπιρ “Ὁ δα ἴγδῆξ. ΞΞ “μγῸ; ἀϑἱάρ, ΟΡ ἐ5:, 

Βαγαάϊγ -Ξ γεν ἐδιδέονε (Ἰᾶς. ὀεεσισε οὕ γεν ἐδμδοε τον [ἰλεὲν ἐγεαίνεεη 97] 

ελέλόνεν ἐλεν «ἀαΠ] δὲ «ἰαί,), οὐ ἔτοταη πρυΘῸ (ΒΟ ]Θαδη.) σεραίδέηρ, οὐ (1.265.) 
ΤΑΘΞ Ὁ ἐποίεε. --- Ἦ τ, (ὦ ἐξετασμὸς τ- γῦμφ οὐ τὸ (εο 55) διῷ' Ὁ 
ἐν» γον, ἴτες τε ετὶηρ οἵ ἮΝ. --- ἮΝ πρὸ ππνο; Θ 88, ἀφόβω: ἀπὸ παντὸ: κακοῦ, 
ψὮετε π΄. ἰδ ἰωθφεσίίου ἔοσ βαϊ.ς οἵ ἀςβηϊξεῃεββ. (Οἱ. (Ἰεσ. ΑἸεχ., 162, 18:1. ---Ἰὰ 

Ἦ τῶν δηὰ ὑκν ἴδετε βεεῖωδ ἴο Ὀς ἃ γεσθδὶ ρἷδυ. --- Ὁ) 15 δάνετρίαὶ. -- Πρ 
ΠΟ ΤΌΔΥ τοεᾶσι αἴ τανε ο7) ἀαγν, Ὀπϊ “0, ΞΞ δἑπατίεν, 15 τοὶ εἰδενθετε ἀςβηεά ὉΥ 
ἃ ΔΟΌΠ οἵ ϑουζοε. 

ΤΙ. ΔΑ ἀϊδοοῦχοο δου της ΤΟΣ [6 Ὁ] κεῖτο οοπζοχτοὰ Ὁ Ἧ16- 
ἄοπε, ἴῃς βαρε (δῃὰ ποὶ Ῥνβάοιῃ δοσβεὶ[) Ὀεὶπρ ἴῃς βρβακεγ. [ἰ 
«ομβὶβίβ οὗ οὴς μ|ὸ]}]-5υδίδϊμεα βεηΐθηος (Ἐπν.), Ἔδοῦ Ρδσγαρταρὴ 
Ῥεΐηρ ἰηκεοά ἴο ἴῃς ῥσεσεάϊηρ ὮΥ ἃ οοππεοῖΐνε ποσὰ ; ἴῃς τῇγτῃ- 
ΤΩΪΟΔ] δἰτδηροτηθηϊ ἈΡΡΟΔΙΒ ἴο Ὀς ἰῃ αυδίζαϊηΒ. ΑΠεῖ ἴῃς ῥτγοίδϑίβ, 

ἰδίην, 485 ἴδε προδββαῖυ ΤΟ θη, δαγηεβὶ Δρροδίοη ἴο ἴῃς 
τεδοδίηρ οἵἉ ν͵βάοτῃ (ν.᾽.2), οοπλεβ ἴδε Ἰοὴς ἀροάοβίβ (ν." 3), εἰνίηρ 
8 ἀουλὶε σεριυὶῖ : ἢτει, [6 Κκηονϊεάρε οὗ σοἀ διὰ ἰϊς αἰϊεπάδηϊ 
Ὀἱεκδίηφ (ν." 5, ἀρῃρδιεητν δὼ ἱπβοιίου οὐ ἃ ρβγεηῖμεβὶβ) ; βεοοῃὰ 
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(ν.»5), τᾶς σοιριεμοηβίοη οὗ ὑγοδῖν (ν.λ 5), δηά τῆς ροββόβθίουι 
οἵ πιϑάοτῃ 88 ριϊάς (ν. 3), πο μι} ἀεϊνεν οι ον πιθῖι 
(ν.}5.8) δηά ενἱ] ποσιεη (ν..53), δῃὰ 50 ἰοδά ἴο τῆς τεπνασγὰ οὗ ἴδε 
Ὁρηξαῖ (ν.᾽), ἰπ σοπίταϑι ἢ τῆς ἔαῖς οὗ ἴδε πίοκοά (ν.3). 

1-4. Το οοπάϊξέου οὗὨ οπἰογίηρ ἴδ Ῥ»τοϊδοϊίου οὗ  δάοκε. 

1. Μγ εου, ἰξ ἴῆου τεσεῖνε τὰ ποτὰς 

Απὰ ἸΑΥ̓ ὉΡ ΠῊΥ σοτηπιδηάπιεδηϊδ τ ἢ ἴῃς, 
Δ. 80 τδδῖ μου ἱποϊίης της ἐῶν ἴὸ τίβάομς, 

ἈΑΡΡΪΥ [Ὦγ πιϊπὰ ἴο ἀϊδοεγωπιεηῖ, 
3. 16 τᾶοαὰ ΟἿ ἴο ἀυπάετειδπαΐηρ, 

Απὰ ἰηνοῖες ἀϊδοεγητηεηῖ, 

4. Ἰξίδου φεεὶς μεσ ὃς εἰϊνεσ, 

ϑϑδγοῖ ίοσ Βεὺ ἂς ἔος ϊ4 ἰγεαξυζεβ --- 

1-4. Μιμά, Ἰῖτ. ἀξαγί, ι5Β (88 αἰνψαγβ ἰῃ ΟἹ.) ἴλ6 νῃοὶς ἱηναγὰ 
πδίυγο, ἤετα ραγιουϊαιν ἐμχεἠοίμαί ἐαῤαείέν, αὐεηιἥοκ (80 τμδὲ Δὰν 

ἀεαγί 5} βιδ Δ ν τ ἐἀγεεζ). 2 ιδεόγηριέπ διὰ μρπαργεέσποϊπρ 

ΓΘ ΒΥΠΟΏΥΤΩΒ, Θαυϊναϊοηΐ ἴο ἐμάάεείμαί ῥεγοοῤῆοη ἀπὰ τυέραηε, 
Ὦδτα τ οἰ 4]- εἰ σίουδ οο]οτίηψ. [{ ἰδ τη (ποῖ ,Ζἴο0γ) ἀϊϑεογη- 
τπδηΐ δηὰ υπάετιβίδηάϊηρ τμαὶ ἴμΠ6 Ρυρὶϊ 15 ἴο οἵ ---- 6 64}}5 ἴο ἢδῖ 
ἴο σοτὴς ἴο ἢϊτι δῃηὰ ἰηβίπιοϊ δηα μεῖρ ἢΐπι. --- Τῆς Οτίκ. δηὰ 1λϊ. 
γι ββ. ἀἰνίάε τὰ βεηΐθηος αἰθεγεηγ ἴτοσι ἴῃς Ηδῦτεν. Οτκ.: 
77 τἄσω γεεεέσε τὰς τἤεγαμες οὗ νι» εο»"»παπώρεη απα ἀΐάε ἐξ τυΐτὰ 

φἄεε, τἀλέηε εαν τἀσὶ ἀεαγξεη το τυϊξάονε, απ αὶ ἕλον «ἠαδ' αῤῥῥν, εἰς.; 

[,Δἴ.: Ζ7 ἑάσι γεεεέυε.. .. απα ἀϊάφ..., ἐλαέ ἐλίπο ἐαν να} ἀεανγέξεν, 

οἷο. (ἀεη) ἡποδπε τὰν ἀεαγί, εῖς. Βαϊ ἴἴ βεθβ οἶδας μαι ἴῃς σοη- 
ἀϊιίοη ἱποϊαε8 της ψθοϊα ρασγαρταρῇ, ν.᾿ 3. -- ΤῊς βαφὲ διηρδαβίζοϑ 
ἴδε ὨδΟΟ551γ οὗ εἀγῃθϑίηςββ ἴῃ [με ρυγϑυϊ! οἵ νήβάοτη --- [ἢ ἐχρτεβ- 

Βίοῃβ5 ἰμοθᾶβε ἰῇ ἰῃίθηβ ἄοτα γεέεείνε, αν «Ί (ἀέαξ), ἱμεΐε, 
αρῥέν, ἴο 477, ζ, ω τὰς τυοίεε, ἀιὰ τε σεθξ, σραγεὰ. ϑῖιαγ οἵ 

νυϊδάοσω 18 τεργεβεηϊεὰ 88 δὴ ογβρδηϊζεά αἰβοὶρὶίης γεχυϊγίηρ ἀεῆ- 
ὨΪΐΘΏ655 οὗ ρυγροβε δηά οοποεηίταϊίοη οὗ ρονγεῖβ. ΤὨΘ ρτορδεῖβ 

ἀεπηδηά σοηίΐοσιαυ τὸ ἴῃς ἴδνν οὗ Ὑδῆνεν, δὰ ὄχβοσί παῖ ἢς 
Πἰπιβο Ὅς βουφῃϊ; πεῖς δἰϊεηϊίοη 15 αἀἰτεοϊςὰ ἴο ἃ ργίποίρὶς δπὰ 

Ὀοαγ οἵ τροτϑὶ δπὰ τεϊϊσίουβ κπονϊθάρε. 

. Ἵ, ΒΥΠΟΙγταΟΙ5, ἴσγηαῖγ. Τῆς βᾶρε 9ρ6ᾶΚ58 οἡ ἢἰβ οσῃ δυϊδμογ 
(γηγ τυογή), ἀρρεδίηρ πείῖμοῦ ἴο ἃ αἀἰνίπε τενεϊδθοα ἴο Νίπβοο!, 
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ὯΟΣ ἴο ἴῃ ἰεδοῆιηρ οὗ ἃ Πυϊηδη Τρϑβῖοσ (ἃ ἰσαὶξ οδδσδοιϊοσιβίίς οἵ 
ἴῃς Ὑν͵:δάοτα Ἰἰϊεγαΐυσε). Ης ἰ5 οοῃβοίουβ οἵ μανίηρ ψογάβ ἴο υἵίει 
ἡ ἢ ἐς Ὀεποονεβ 41} πίε τὸ ἤδασ. Ηδ ἀοεβ ποῖ βἰδηὰ ἀραζὶ ἔτοπι 

ἴῃε Ἰδνν οἵ σοά, δαὶ με 8 δὴ ἱπάερεπάεηϊ Ἔχρουπάοτ οἵ ἴμε αἰνίης 
τω σδὶ ἰανν, μανίηρς τεοοϊνοα ἰἴ ἰηῖο ἢ15 τυ, ἀηὰ σοταργεμεηάίησ 
ἐϊ5 παίαγε δηὰ εἴεξοῖβ ἰῃιε!!ςοῖυ Αγ ἀπ τόσα γ. Ὑῆε ρῥτορμεῖ 

ΒρΡεΕΔΚς ἰῃ ἴπ6 Ὡδῖὴς οἱ ΥὙδῆνθι, δηὰ ρίνεβ ἃ βρεοίῆο ἀϊνὶπε 
Τηρέδᾶρο; [ἢ 8436 5ρΡΟΑΚΒ ἴῃ Ὧὶβ ΟὟ ὩδΙΏΘ, ΓΕρΓοδεη Πρ ΡὨ1]ο- 
Βορῆϊοδὶ τεβεοϊίοη, ἴῃ 6 δυϊμουν ἴῃ Ἡἰοἢ ἰδ ἴῃς ἀϊνί πεῖν σίνεη 
Βυγδῃ γεᾶβϑου δηὰ Ἵοῃϑβοίθηοθ. Τῆς τογηὶ εογρπαράρθηές, ἴῃ 6 

βδὴς ἴῃδῖ 15 υβεα ἰῃ ἴΠ6 ργορμθίῖοδὶ δηὰ Ἰεραὶ Ὀοοῖβ ίοσ ἴῃς τροσαὶ 
δηά τἱϊυδὶ οσαϊηδηςςεβ οἱ Υδῆνει, ἤθτε ἀδῃοῖθϑ ἴῃς βαρε 5 ονῃ ἰῃ- 
Β᾽ Τὰ Οη5, Μσἢ ἰῃ ν.2 ἀσὲ ἰἀεπεπεα τῖτἢ τοϊςρονε. ---- ἢ. ϑγποηγ- 
ΤΊΟΊΒ, ἰσγηαιγ. Ἐρεχερεῖοδὶ δαυϊναϊεηὶ οὗ ν.', ρὰϊ ἴῃ Ηςῦ. 85 
Ῥυγροβα (ἐπ ογάζγ ἐλαΐ ζόέσι νιαγεί ἐμπεϊηε), οἵ, ἃ5 Ἧὰ ΖΏοσγα ἢδῖ- 

ὍΣΑΙΙΥ οοποεῖνα ἰξ, ἃ5 τεβυὶϊ (“9 δα). --- Μεμά (Ἰἰϊ. λεαγῇ ἰ5 τῆς 

ὙὯΟ]ς ἱηνγαγὰ ρεζοερῖνε ἠδῖυσο. Τῆς ΗςΌῦ. ποσὰ ἰβ ποῖ ρσορειγ 
τεργαβεηϊοά Ὁγ Επρ. ἀέεαγί, ψὨϊοἢ σοῦνουβ ἴοὸ ἴῃς τηοάδγῃ σγεδάεν 
1ηε ἱπιρτγοβϑίοῃ οἱ ἃ ρδυιϊου]ΑΥ δτηοιοηδὶ οἰεηθηι. Ἠῃγβίοϊορι- 

ολ]]γ, τε ΟἿ. Ἰοσαῖεβ δπιοϊίοῃ ἴῃ ἴῃς Ὀονεὶβ, ἀπ ἰπίς]]εοὶ ἰῃ τῃς 
Βεατὶ ; ἴῃς Ὀτγαΐῃ (ποῖ τηθη!οποὰ ἴῃ ΟἽ.) ννὰβ ποῖ τοραγάεὰ ὈΥ 

τῆς δῃοίθηί 48 μανίηρ ἰηιεἰ]δοῖυα! βἰχηϊβοδηςε." --- ὃ. Θγποηγτηουβ, 
ἴεγδιγ. Τῆς Ηεῦ. Ὀερίηβ νυ] 4 ρασγίίοὶς (υβυδὶὶγ τῷ 97) νῃϊο ἢ 

ΤΩΔΥῪ ῬΓΟΡΔΌΪ Ὀς τεηάεγεὰ γέ (80 ΕΝ.) ; ἰΐ 5 πιδεγεὶγ τεδυπιριίνο, 
διὰ τοδγ Ὀς οὐϊἰεἀ ἰῃ δὴ ΕὩζ. τδηβἰδίοη. Τῆς ὅγζ. τεδάβ σμα 
7, ἴὰς Ταῖρ., Ὁγ ἴῃς οὔδηρςε οὗ ἃ νογγεὶ, 85 σπᾷ εαὐ πρπάργείαηά- 
ἥπρ ντεοζσν. 7πύοῖζε, ᾿ς. γέ ωρ “ἀε υοέξξ ο τὸ «αὐ ο, ϑγῃοῦγτῃ οἵ 
“77 το. --- 4. ϑΥποηγτηουβ, ᾿εγηδιγ- ίπασγ. 4Π| 4 ̓γεασμγές, εἴγταο- 
Ἰοφίοδιγ τορεολέηρ ἀέάάξη, τε σεασωγε, ἴτοτὰ ἴπς ουδβίοπι, ἴῃ της 
δῦδεηος οὗ βεουζε ρΐδοαβ ἰῃ ἤουβεβ, οὗ πἰάϊηρ ναἰυδῦ]εβ. ἰὴ τῆς 
ξαυιῃ οἵ ἰῃ ΠοΪ65 ἴῃ τοοκβ: 86ς [εγ. 41 [οὉ 35 Οεη. 4.23 (βοτηδ- 
Ὁδηρ σοποεαϊεὰ δηὰ ὑῃκηονῃ), 158. 4ς᾽ (ἡ Ὠετα ἴῃς ποσὰ - βἰπιρὶν 
φεώσννε, ἴῃς δὰ]. ἀδάάεη Ὀεὶηρ δά ἀδ4) ; οἰ, Μι. 125; μὲ ποιίοη 
οἵ βοχῃοιῃϊηρ πίἀάθη ΑΝΑΥ [ῸΥ βαίθιυ βεοτη8 ΖἝΕΏΘΓΑΙΙΥ ἴο ἱπῆογε ἰῃ 

ἴμε Ἴοχργοββίοῃ ; δεῖε ἴπειε ἰβ αἷβο ἴῃ6 βυρρεβίοῃυ ἴμδὶ οβοτγὶ ἰ5 
ῬΘΟΟΒΒΑΙΥ ἴο δηάὰ δηά 5δουτγε ἰΐ. 

9 ΟἹΓἹ τδε 5επιιτίς Ἰαπσυαβεϑ ἰϊ ἰβ οπὶγ Αγδδίς ἴμδἱ δα ἃ ννογὰ (ἐέμμαῤ) ἕος ὁγαΐπ " 
ἴἂθςε οτφίῃ οἱ ιὶς ττοεὰ ἰ5 υποεσίδίη ; ἴο δαὶ. οδιανξῥ ζοϑδῇδ σλνβίώ, 

Η) ὡξ 
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ΤΙ. 1. οκ (ροσιίς ννοσὰ) αἴνγαγε ἱπ μία. ἰδ Ῥσ., ΣῪ Ὀείβις ἀϑοὰ ἔος κἴηρ. 

1118 4]. --- 8. ΑΣ ἴο τῆς ἔοτος οἵ ὃ δπὰ [πἴ. μετε οἵ, Επε., ὃ 280 «΄, (ὦ ὑπακούσε- 
ται σοφίας τὸ οὗς σου; Ὦ, μί ανάϊαί «αρ͵φρέέανε σεγὲς ἐμά, Ῥετὰ. τες ἴχασι5]8- 
οι, ρεσῇ, ἰαἰκίπρ ἼΣΜ δα βυδ)εςῖ, ἂς ἱπ 188. 325 (αἱ [πιρί.}), ἴῶ υγβίοΒ σδβε, 
τβουρὴ [πί. ἰβ ροββίθ!ς, νγε βῃουϊὰ ἐχρεοῖ Οδἱὶ [πιρΐ,, β'πος 11ν πενες Ὅσουγβ 89 
3.0]. γγνῖῖ ἢ ΗΠ. (ἀρρδγεμῖ ποῖ ἱπ Ψ 1017); 07 τεπάες Ὁγ ἴῃς [πρί, ἰῃ σου- 
τἰδυδίίου οὗ ἴδε σοπειγυοζίου οὗ ν-ἷ, ρετῇ.. Ξ 2. ῦη", Δ ροοὰ τεδάϊηρ, γεῖ ἴξ 5 
ἀουδίιϊ ψβεῖδες Θ᾽ Παὰ ἃ ἰεχὶ ἀϊβετγεῖὶ ίτοπι Βαϊ οἵ ἘΝ. --- Τα [πιρέ, τοι 
ςοπἕπαες ἴδε ἰεϊὶς ος εορδιῖς βεῶβε οὗ ἴῃε ργεσεαϊπρ οοπειγυοιίοι; ἃ} Βείοσε 

1 ἰδ ἀρρτορείαϊς δυϊ ποῖ πδοεββαῖγ. (Θ᾽ τεπάεν ἰτ Ὁγ ἃ Εαϊ., Ξ-, ΌὉΥ δὴ [πιρν. 
Φ ὑερίπβ ἴῃε δροὰ. υἱτἢ ν., ---- ν. ν ἰς γίνει ὉῪ (δ ἴῃ ἀουθὶε ἔογτω, ἄτεὶ -- 39), 
δὰ [πε δὴ ἱυργοῦδ}6 ναγίδιίου (τεζασγάςα 45 ρεπυίηςε Ὁγ [89.,ὄ [85.) ἰπ ὮΙ ἢ 

2. 8 τεδὰ ἱποϊεδὰ οἵ Ἴ2", αὶ ἴδῃς ἰπιγτοάποτίοι οἵ το» ἰβ ροΐπι]εβθ, ἀουθέεβα 

βου! 4] εἴτογ. --- ῶ. 33 Ἵδθποῖ δεῖε τε ,»ν» (ΘΈ),, ποῖ απ ὃν "9 -- ὁπό (Ηἰ2.), 

τ ἢ σαρροπίκίου οὗ ἃ ργεοεάϊῃῃ πεᾷ. οἶδιϑε. [ζ οπιῖϊβ "5 δπὰ ἴωβετὶβ 1 Ὀείογε 
ὍΝ; 45. Παϑ βἰπιρὶγ κΊΡΓ, Ρεσῃ. ἔγεε τεπάεεηρ οἵ 3. ΤἭεῖς ἰδ 0 βοοὰ 
διουπὰ ἰπ αποίεπι δυϊβογῖεβ ἴοσ οπιϊξτίηρ "9, πὰ ἰξ πιαδὲ Ὀς ἴδίκεη (ΞΞ γέα) 

85 εἰ ρμαῖϊο ἱπιτοάυοιίοι οὗ [Πε πενν σοπάϊκίοπαί οἴδυδε, --- ἢ Ὁκ; ὅ ον, ἀπᾷ 
30 Πε᾿Ἔ. 874 (379) ἰπ ΒΙ5]. Εγίατι, 1.; 5εε Δεγαξοίά 57 α, π'βετε [815 οἴδιιϑε ἰ5 
εἰτεὰ ον ἴῃ ἱπιετγργεϊδιίο οὗ ἃ ἄγεδῃι τεϑρεοϊίηρ οὔ ς᾽ τηοῖδοσ, δηὰ οἴ, Γδρρεὶ., 
σσὲλ δας. 5. 2. 2. Ἴδε τοδαϊηρ οὗ δξ σοσοεβ ἔτοτῃ δὴ οἱὰ πιίἀσαϑδῃ (Νοιζὶ), διὰ 
ἴδε οπιϊβδίοῃ οἵ "2 5 ἃ οοπβεαυεπος οὗὨ ἔτες οἰξαιίου. --- 5,2; 6 σοφία» 
(ἰπβιεδὰ οἵ φρόνησι:), »»Βϊοι Ἡεἰά, ἰαἴκεβ ἴο θὲ ΑἸεχαπάτγίδῃ: [εὐϊβῃ, διὰ [ἀρ. 
Οιγβιίδῃ. -- ϑοῖὴς Μ55. οἵ ὦ (ΒηΡ τς. 'πὲὸ Α βὺρ ταϑ (5) δηὰ οὐ. (ζ(ότρ. ΑἸά. 
δηυὰ 95 ομεῖ.) δἀὰ αἱ επὰ οἵ ν.5 τὴν δὲ αἴσθησιν ζητήσῃς μεγάλῃ τῇ φωνῇ, 
προ [ἄφες οοπϑίάετ ἴο θὲ ἴδε ἴγσὰς (δ τεχὶ οἵ ὃ, τ 5ὅτὼ 502 Φρῶπ πΣσσδυ; ἰπ 
ἔανον οἵ τδϊ5 ἰ5 [15 ἀΐνεγρεπος ἔτουι Ψἢ. Αμραϊπεὶ ἰϊ5 θεΐηρ ἴῃς ἴγὰς ἴεχὲ οἵ τυ. 

15. Ροσῇ. ἴδε ραγδι εἰ ἰοπι ἀπὰ ἴἢς οσουττοηος οἵ ΦΡ2 ἰπ ἴῃς ποχὶ γεῖξα. --- τ. 

ϑυρρεβῖθ, ψ τ {06 ΡγορὈ ]γ, τδδὲ 30 τᾶν Ὀς ἀϊῖορταιι οἵ 2". 

δὅ-8. 78 σοῃδϑάπθποθ οὗ ἴδ οοπάϊξίοι ἀχργοβεϑὰ ἴῃ γν.1-4. 1 
πίβάοτῃ ὃς επιρτασθά, ἤδη τῆ τῆλ ψ|ῇ}} υηάἀετειαηὰ τῇς ἔξαγ οὗ 

Υδηνθ ἢ (ν.5), ἕογ Ὑδηνγαῖ 5 [η6 βουγος οἵ νίβάοτι (ν.2), δηὰ (Ὡς 

Ῥτοίεςϊογ οὗ [6 ὑρτίρῃϊ (ν.5.3). ΑΡΡΑΓΘΠΕΥ δὴ δαἀϊτοτίαὶ ἱπβεττίου. 
ΤΒε ῥτόορεσ ἂροάοβίβ ἴο ν.} 18 να: [Γ του 56οἰς πβάουν, [θα 
(ν.") νἱϑάοπι ν|}] οοπιε ἴο πες. ΜΝ. 5 5 ηἰτοάυοε ἃ πεν τπουρἧϊ, ἀηά 
ψ ΕΓ ῥτοραοὶν δά ἀθα Ὦγ δὴ εὐἀϊΐζος σῇο τπουρῶς τπαὶ ἴῃ 6 σεπῖγαὶ 
ἰάθα οὗ ἴπεϑε ἀΐβοουγβοϑθ, ἴἰς αν 97 γαλενεά, οασλὶ ποῖ ἴο ὃ6 
ἰλοκίησς πεσθ.0 866 διγπεῦ ἴῃ ποῖα Ὀείου. 

5. Το 58ι41ῖ του υπάετειαπὰ τῆς ἔεας οἵ Υδινεδ, 
Απὰ ἢπάὰ ἴδε κπονϊεάρε οἱ Οοά; 

6. Ῥὸς Ὑδινεὶ ρίνεβ νυϊξάοπι, 

Ουἱὶ οἵ ἰδ. πχοῦζβ οοῦὰς κπονίεάρε δηὰ ἀϊξοετηπιεδῖ; 
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ἡ. Ἧς ἰαγδ υρ ἀεϊίνετδοος ἔοτ ἴπε ἀρτίρδῖ, 
[5 ἃ 3 ϊεἰὰ ἴο ἴοβε τῇο νυνὶ ἰῃ ἱπίε τ; 

8. Ηε ζυλταβ ἴῃς ρμδίῇῃβ οἵ ργοὈ τυ, 
Απὰ ρῥτοϊεοῖβ ἴμε νγῶγ οἵ ἴῆς ρου. 

ὅ. Τῆς ἕξασ οἵ δῆνεμβ. ϑυποηυπιουβ, ἰοσηαγ. Τῆς αἰνίης 
Ὡδηης Οοά (Ζσλΐνε) οσουγ εἰβονθοσα ἰὴ ΡΥ. ἴοι {ἰπ|65, 217 χ' 2: 
30"; ἴῃς εἐχρτεββίοῃ ζηοεσίσαζε 97 Οσά ἴῃ ΟἿΣ. ΟὨΪΥ ἢετε δηὰ Ηοβ. 
4' 6 (Νυ. 24} ζησισάαάσε οὐ τὴς Μοεί ΗΠ σλ). Ιὰ ἴδε ῥγεδχι δα 
μεεταῖυτε ὐρλένε ἰΒ υϑεαὰ 85 ὈΓΟΡΟΙΓ Ὠλτηδ ΟὨΪ ἰῃ ἴῃς Ἐ]ΟὮΙβεῖς 

ῃδτιταῖϊνε (Ατὰ. 4} Ηοβ. 1252 Ξ3εεῖὰ ἴο ὃὲ οἰϊδιίοηβ ἔγοπι (διὶβ Ὠδτ- 
τδῖϊνε), ῃοῖ ἰῃ ΔΥ Ῥτορπῃεῖίο υτί ως Ἔχοερὶ ἰῃ τῇς ραββᾶρθβ ἀδονῈ 
πιεηποησὰ (ποῖ ἰῃ Ηοϑ. 4' 6᾽ Μὶς. 2. Αἤες [ἢς οχὶϊς ἰξ σταά- 
αδιὴγ Ὀεοδπια ἃ ργορεῖῦ πδίῃα (ἴῃ ΙοσΑ], μδιοηδὶ 96ηβε οἵ γχάσυελ 
αἰβαρρεβδγῃ), πὰ ἰῃ ΡΥ. τα. γαλευεά. Τῆς οἤδηρςε οὗ πᾶμε μετα 
15. τῃεϊοσίςδὶ ναστδίοη. Τῆς μα» οὶ γαλενεὰ (ἴῃς ἔδαγ οσς γονοῖ- 

εὔος ἀϊγοοϊοά τοναγὰ ἢΐπι) 15 ἐαυϊναϊεηῖ ἴο (Ὡς ἐποτοίζαρε οὗ Οοά 
(ἴδε κπονϊεάχε νι ϊοῦ ἢδς ἴο ἀο Ὑ 1} Ὠΐπλ). Τῆς ἔτϑὶ Ἔχργοβϑίοῃ 

τερταβθηῖϑ ἴῃς Οοὰ οὗ [5τ8ε] 85 ἴπε βοῦσος οἵ δ]}] εἰ ῖσαὶ δυϊμοσν 
Δηὰ ἴανν, αἰνὰ τενοσγεπὶ οὐεάΐεποε ἴο δἷτι 85 ἴπε ῥγίηςίρὶα οὗ [ἰξε ; 

τῆς βεοοηῃὰ ἀξδοΐαγεβ ἴμαῖ τις Ἰεαγηΐηρ' ἰ5 οοποετπδά τυῖἢ ἴῃς εἰς αὶ 
σμδζδοῖες οἵ σοὰ δπᾶ τς ἀυε68 τοῦ ἢς ἰτπηροβεβ; ἔημσισέσαε ἰ5 

ποῖ ΟἿΪΥ ἱπιθι]θοῖααὶ ἀρργεῃαπϑίοῃ, δαϊ αἰδο σοπυπμιηίοῃ οὗ 50]. 
Υνβάοτ 15 ἴῃ σοηοεϊνεα οὗ 48 Ὀοϊῃ δὴ αἰτίας οἵ 3ου] δῃά ἃ 
ῬΟΑῪ οὗ Κηονίεάρεο, 411 ἴῃ τῇ6 ϑρῆεσγε οἵ τεϊϊρίοθ. Τηΐδ οἱά- 
Ηδεῦτον ροϊπι οὗ νἱενν βιδηϑ ἰῃ ἴῇς Βοοῖ οἵ Ῥγονεγὺβ ἰῃ ογξαηὶς 
απίοη ΜΠ ἴῃς Πυπιδη δἰ ΐο4] σοησερέοη οὗὨ 116 ἴῃ τ 18 ΨΑΥ : [6 
πιοσδὶ σοηΐσηϊ οὗ [1 ἰ5 ὈΔ8θὰ ποῖ Οἡ τίζυαὶ δινὰ δοοϊοϑίαϑιίοδὶ αν, 

Ὀαϊ οἡ τϑᾶβοῃ δῃὰ Ἵοηϑβοίσηςα, απὰ ἴπ68ε ἃγὰ ἴῃς κἱῆ οὗ οὐ (566 
Ὠοχί ν6 1956). ἮΝε δανε δεῖς, οὐ ἴῃς οἣς παπά, ἴῃς τεοορηϊτίοη οὗ 

τῆς τηϊηά οὗἁ τῆδῃ 45 ἃ βϑοῦγος οἵ ἱτυῖῃ, δηά, οἡ τῆς οἴδες πδηά, ἴῃς 

Αββοσίοῃ ἴμαξς [ἢ6 τηοτγαὶ ροίεμου οἵ ἴδε ταϊπὰ ἰ5 ἴῃς ογοαϊίοη οὗ 
αοά. ΤῊΪΐ5 ἰατρόν σοποερίοη Ἴάπιε ἴο ἴδε [εἰν τὰγουρη δίαγαὶ 
δτονίῃ υηάδγ ἴῃς σπ|ὰ]05 οὐὗἨ ἁ ἰογεῖσψη (πηαΐηὶγ Οτεεῖς) τπουρθῖ. 
[πβιεδὰ οἵ σάσια (νῃϊοἢ ἐπιρ ϊε8 ἀστετγιιίπαϊίου οα ἴῃς ρατὶ οἵ ἴδε 
ϑρθάϊεσ, Οὐ εἶβε ἰ8 Πυροίῃεῖο 41} τὲ τῶδ  ντῖϊε τοῖδέ (το ἐχ- 
ΡΓε55865 ΔΙΓΟΙΤΙ 5: τργ). ΟἿ ποῖς οἡ τἴ. ---ὅ. ϑγποηγηῖουβ, ἴοτ- 
μᾶτγ. Ὑδθνει τῃς θουτος οἵ πνίϑάοπι. Ὑδῖβ 15 βίαϊεαά 88 ἴδ6 

βτουπά οὗὨ τε αἰϊιοϊίοη οὗ ν.δ, αρὰ Ὀγίηρθ τΠ|8 ραγαργαρὰ ἰαῖο 
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Ἰορίοδϊ τεϊαοη νι ν 3, Ἠδ νῆο 5θοῖκ5 πἰβϑάουη Ὑνἢ}]} υπάἀετοίαπα 
τῆς ἔδασ οσ κηον)εάρε οὐ σοά, Ὀεοδυβε 41} κπονϊεάψε σοτμεβ ἔγοτα 
δῖπι. ὙὍΤΒὲ τείδτεῃοθ 18 ῬΧΟΌΔὈΪΥ ἴο ἴῃς τΠΟ]Ὲ τόσα] ᾿πουρῆὶ δὰ 
εοηάυςϊ οἵ τηδῇ --- Ὠυπηδῃ ἰηβιηοῖς, ἰἢς ταβ}18 οἵ εἐχροσγίθηςς, (6 
ςοτατη ἢ -ἰἂνν οὗὨ τόσ! γ, 85 ψν 6 }} 45 ἴῃς δἴῖςδὶ Ῥτεβου ρὕοηβ οοη- 
ταϊηεὰ ἰῃ ἴῃς 5 ο] 8} σδποηΐοαὶ δπὰ οσαὶ οοὰθβ. Τῆς εἴζοϑς, 

ΒΟΟΣ, ἰ5 ἰδ ἃ ΟἿ τη δη᾽ 8 τῇοσαὶ παίυγε, ὙΠΟ 5 τερσγεβεηϊεα 85 ἃ 

οἰνίης μ᾽. --- ΤΏς ἐχργοβϑίοη οί 9Γ ἀὶς "ποιὰ (Οτκ. “νι Δὶς 
2»γέδεμϑε) ταδδὺβ γον ἀΐνσ; Ὧδ υἱΐοιβ ἢ15 σοιητηδηα δηὰ τηδῃ 
τεςεῖνοβ νβάοτῃ ; ἴῃς τείδγεμος βδειηβ ποῖ ἴο ὃς ἴο διί5 ρἰνίὶπρ ἃ 
Ἰαῃν (ἰλς Τοτά), νῃϊοἢ ψουϊά ποῖ ἄρτος πῖῖῃ τἴῃ6 χϑησγαὶ σοπηεο- 

ἴοη. Τῆς "ποιὰ οἵ Υδηπνει, ἃ εαυεηῖ Ἔχργεββίοῃ ἴῃ ἴῃ6 ρσορἢ- 
εἴδ, 15 ἑοαμὰ ΟἿΪΥ ἤετα ἰῃ Ρχσ. (811.); πεῖς δίοῃς αοά ἰβ ἰεδοῆοσ, 

εἰβονθοσε ννἰβάοτη. ΤῊΘ Ὄχργαββίοῃ οσουτβ ἴῃ [οὉ 2233, ἀπὰ ἰπ ἃ 
ἔενν ἰαῖε ψβ, τοδ' τοῖν δ 1,8.,---7, 8. ϑΘγποηγηηουβ, ἴσγπᾶσν. 
Ὑδῆνε ρῥγοϊθοῖϊβ ἴπ6 ὑρηφῃι. Τῆς ποσὰ τεηάεσεὰ ἡεζοεγαπεε 
Οςουϊβ, ἐχοερὶ 138. 2859 δῃά (Ὡς ἰεχίυδ!ν ἀουθι}}} Μίς. 6, ΟὨΪγ 
ἴῃ ]οὉ ἀπά Ῥσ. [τ ἄρρϑᾶϊβ ἴο εἰρηϊίν ἴῃς δοῖ οὐ ρόνεσ οἵ εϑιδὺ- 
ἩΒτοθΩϊ ΟΥ̓ διτδηροιηξηῖ, ἀπὰ 50 ἔδυ γ ἰὴ ἐχρεάϊδηῖβ, τϊϑάοτα, 

δηά, 45 γεβυϊ:, δοϑἰενδηγθηϊ, ΠοΙΡ, ἀδ᾽ἰνεσαῆοθ. Τῆς ᾿ἰαϑί 86ῆβε ἰ5 

τῆς οὴς Βόῖα παίυσγα!Υ βυσρεβίεα Ὁ ἴῃς ράᾶγδ οὶ οὐέείά. ΤῊΪ5 ἰδῖτογ 
ποτὰ ἰ5 ἴο Ὀς ἰᾶκεη (ἴῃ ἴμε ργεβεπῖ Ηδῦ. ἰοχί) ἃ5 ἴῃ δρροϑίτίοῃ 
ἢ τἢ 6 συδήεοι (ΥὙδηνς ἢ) οὗ ἴῃς Ῥτεσεάϊηρ οἶδιι86. --- Τῆς 5γη- 
ΟΠΥ̓ΠΊΟυΒ Εχργοββίοῃβ δε ὠῤγίρά πὰ ζάοφε τυάο τυαῦξ ἐπ Ἰπιέργὶν 
ἱπάϊςαῖς τίρῃϊ σοπάυοσίι ἴῃ χοποσαὶ; ἴῃς ὡῤγήίρἀξ ἅτε ἴῃοβε νψῇο οοη- 
ἔοττο τποῖσ ᾿ἷνοβ ἴο τῆς 5ιταίρῃςϊ ᾿ἰης οὗὁἨ τχογαὶ δηὰ τεϊϊρίουβ ῥτγο- 
ῬΠΕΙΥ ; ἐπέργίδν 5 ρεγίδοϊῃςββ οἵ 6. ΤῊ τϑίδσεηςς 18 ἴο ρεηοσγαὶ 
βυ διδητίαὶ τες ϊταάο, ἢοἱ ἴο δυβοίυϊς τεεάοτῃ ΠῸΠῚ 5 ΟΥ ΟἸΤΟΥ, ΟΥΓ 

τὸ ἴδε ἰπποτ ᾿ἰε οἵ ἴπ6 8οὺ] ; εἴ, ὅδ. 2οῦ τ Κὶ. 9' Ψ τοτἦ Ρσ. τοὶ. -- 
8 ῥτγεβοηῖβ ἴπεὶ βϑῖς τδουσῆς ἰῃ ἴῃς ἕοσπὶ οὗ ρύυσροβε οὐ τϑϑυὶὶ 

(ερεχερεῖςοδὶ δαυίΐνα!ςηῖ), “9 ας Ὁ γναγά, τε ἀξ γμαγας τῇς ΜΆΥ, 
τῆαι ἰ5, ἰὴς 16 δῃηὰ ἰπίογοβίβ, οἵ ἴῇοβε γῦο ΟΌΘΥ δἷπι. Τῆς ἐχ- 

Ῥτοβδίοη ρμαγα ὼὰε ῥαϊὰς 97) 2γοῤίήν ἰΒ Ῥεουϊίαῦ δηὰ ἀϊουϊ ; ἴῃς 
ψΕΙῸ τηοδπβ οἰπεν ζεφ, οόφεγυέ, οὐ γμαγαά, ἀσῦε ἀπ ἐγε σπ, ἴῃ τῆς 
[ΟΥτΆεσ 56η8ς ἰΐ ἰ5 (Ο]ονγεὰ 85 οὐ͵εςῖ Ὁγ ἴῃς αν ουβεγνεά, δ5 ἴῃ 1' 
ςἾ 287 Ὁϊ. 32) Ψ ττοῦ σὰ ; ἴῃ ἴῃς ἰαϊίευ βεῆβα ΌΥ ἴῃε ῥεῦβοῃ οὗ 
τοηοτοῖς της ἴο ὃς ἀείεηάεά, 45 ἴῃ 21} “134. 26᾽ 4’. (οῃςς, 222, 
Ὁγ ἀποευξοάρε), οὐ ὉΥ ἴῃς τίσ τὸ ὈῈ ναϊομεά, ἃ5 ἱπ 1οῦ γὉ. Α5 



ὙδὮνε 8 βυθήοοῖ, ἰξ 15 ἴῃς Ἰαιῖοσ βεῆβε ἴμδὶ Ἄρρεᾶσβ ἴο Ὀε 
Ἰπϊεηάςὰ μεῖε; γαεῖ Ἔνοσγθεσε εἶβε ἴῃς σὰ 97 2γοδί[έν (οτ ἰϊ5 
«αυϊναϊεηῖ) 5 δοιμειῃίηρ τμδὶ ἰ5 ψαϊκεαὰ ἴῃ, 25 ἴῃ ν.ἦ, ποῖ φυδτάεά, 
τὰουρῃ ἴῃς γῶν οὗ ἃ τηδῃ ἰβ βαϊὰ ἴο ὃς βοσυτηἰσεὰ (]00 135) οἵ 
φοπῃττοϊεὰ (Ψ 139᾽) Ὁγ ασοὰ. ΑΚ ἴδ ἰεχὶ βιδηάβ, δαδὦὰς ο΄ φγοῤὲξν 
τηυβὶ Ὀε τεραγάςα δ5 ἃ ροείϊοδὶ νασϊαϊίου οὗ ῥαζὰς 97Γ τὰς τῤγίρλ 
(ςἔ ν.᾽), εαυϊναϊεηΐ ἴο τῆς ῥᾶγδὶϊεὶ τυ} ο΄ ἐὰε ῥίοως (ΗεὉ. ἀὲς 
2έομς οπές, ἘΝ. ταἰμδ). Οπ 2γοδέξν 5εὲ6 ποῖε οἡ τ -- Τῆς δίέσες 

ΤΩΔῸ (ΤῸΠ) ἰβ ἢς γο 18 οσμαγαοίοσίζεα Ὁγ Ζιμάμεςς, ουε (ἼὍΠ). 

ὙΤὮε 5βἴθῃι βεθπὴβ ἴὸ βρη ΔῺγ βἴίτοηρ ἔδεϊϊηρ τοναγὰ ἃ Ῥείϑοῃ, 

ἩΒεῖθεσ ὈπἜμάϊγ, ἐηῦ» (845 ἴῃ Ατδδὶς), οἵ ἐπθηάϊγ, ξίημάμεςς (85 
πῃ Ηδ.), οὐ Ὀοΐϊῃ (45 ἱπ Αταπηδίς, δῃὰ οἷ. 145 25} 1κν. δοῖ). 
ΤΕ 5υρδιδηϊίνς ἰβ υϑεα οἵὗἨ κἰηάη685 Βῃονγῃ ἴο πηᾶῃ ὉΥ τᾶ (Οεηῃ. 
2413) οσ Ὁγ Οοά (Εχ. 345, οἴεξῃ ἰῃ Ῥ585.), νμεῖμεῦ οὗ τῆλ 5 δοῖβ 
τοναγὰ ἀοά (Ηοϑ. 6" ᾧ 8053 2 Οἢγ. 3253 2. Νεἢ. 1.3.2) 15 ἀουθι- 
ἢ]. Τῆς δά). ἰ5 υϑεὰ τἵσῖος οἵ Οοάὰ (7ετ. 312 ψΨ 1855 -- 2 ὅ4π). 
2255), ΤΊΔΩΥ ἴπηε8 οὗ τῶδῃ. [ἰ πηδᾶν Ὁς δοῖϊνα, Ξε ἐρυΐηρ, οὐ Ῥαβϑβῖνς, 

Ξεδείρυεά. Τὶ ἰΒ ἴῃς ΤΟΓΠΊΘΙ 5656 ἰῃ ψὩΟΝ ἴς 5 υδεά οὗ Οοά, δῃηὰ 

1815 βεοῖηβ ἴο Ὀ6 115 τηεδηΐηρς [πγουρδουῖ ΟἹἿ,, [πουρὰ τὰς οἵδει 
5 Ρροβϑβίϊε, δῃὰ, ἰῇ πηοϑὶ Ἵαβϑεβ, δρρσοργίαῖς ; ἴῃς ἀθῖν τυρῃς Ὀς 

τουρῆϊ οὗ δ5 ἰῃς Ὀεβίονγες δηὰ τς ΤΟΥ ΡΡΟΥ 8ἃ5 ἴῃς τεοϊρίεηϊ οὗ 
ἔΆΝΟΥΒ, ΟΥ ἴπε Ἰαίίοσ ταὶς Ὀς τερατάθα 45 Ὀουπὰ ἴο ἢἷβ σοὰ Ὦγ ἃ 
ΒΕ) τηδηϊ οὗ ἰονε δηὰ ἀενοιίοι, νηϊοςἢ, αἱ ἢτδὶ ργϑίοϑὶ δηὰ τρετ- 

σΘΏΔσΥ, ῬΟῦ ἀ ΚΤΟΥ τῆοσε δηἀ τηοτα οἰ αν δηα βρὶ ΠΌΔΙ ρυτα ; 
ἴῃς δοῖνε 86ηβε 5 ἑδνοτεα ὈΥ ἴῃς ραγα!]ο!βτλ ἴῃ ψ 185..55, εὐἱτὰ 1ὼ6 
δἰμαά (ταετοῖαι, ροοά) φάσε τοῖδ «λοῖν ἐλγεεῦ ἀἰμά, Τῆς 44). 

ΟσουΒ ἤτϑι ἴῃ ἴῃε βεςοηά ΠΑ] οὗἨ ἴἢς βενθεη( οδηΐυτυ (Μίς. γ δι. 

43 7ετ. 312), δῃὰ εἰβενθογε ΟἿΪΥ ἴῃ ἰαῖα ΡοςΥ (1 ὅ8πὶ. 25 2 (ἢγ. 
65 Ῥχ, 25 δηὰ Ῥ55.). Ῥγπεη τ Ὀαρδη ἴο Ὀς επιρίογεὰ ἰὴ ἴῃς 86ῆβςε 
οὗ ἐευοξά ἐο Οοά, ῥίσως (ἴὰς τεηάετίηρ “αὐπέ 18 Ἱῃδρργορσίδιε) 

οδῃ Ὠαγάϊγ Ὀς ἀεϊεττηϊηε ἃ. [Ι͂η τῆς βεοοῃά σεπῃίυτυ, ἰῃ ἴπε βίγυσρὶς 
᾿ Βείνεθη Απιοοδυβ Ερίρμδηςβ δηὰ ἴπὲ 765, ἰξ ἀρρεᾶτβ 85 ἃ ἰδοῖ- 

πίοδὶ ἴαττὰ ἴο ἀδϑίρῃαῖς ἴἤο86 ΜὯΟ 5: ΟΕῪ τηδϊηϊαϊ θα τῆς τε]! ρίοη 
οἵ Ιβγδεὶ δϑαϊηβὶ ἴῃς ἰηγοδὰβ οὗ ΗεἸεηΐβα (1 Μᾶς. 253 ᾿Ασιδαῖοι, 
δι άβϑῃ οἵ Αβϑίἀεδῃ)." [Ι᾿ βοῖῃε 85. (ηγ9᾽ 86 τ 16} α..) 1ὑ τηεδῃβ8 
Ῥίουβ 8τα6] ἴῃ σοηῃίγαϑὲ στ βυττουπάϊηρν ΠεδῖΏΘη ΟρΡτάββο 8 ΟΣ 

5.0. νει μαυβοη, δίς Ῥλαγμᾶεγ μ. ὦ, δαάνεδεν; ϑοδύγεν, Αἰἐπ., 97 ἐς 7 ειο. 

Ῥεορίς, 11. κὶ. 26. 



38 ΡΕΟΝΕΚΒΒ 

δροβίαϊες [ενγβ. ἴῃ Ρσ. ἰξ ἰβ ἰουμα ΟὨΪΥ δετε, ἰῇ δὴ δαἀϊτοσίαὶ ἴηϑες- 
τίοα (ρεσθαρβ οὗ ἰἢ6 βθοοηὰ οεπίασι 8.6.) ; ἰΐ ἰβ Βεσῖε ἃ ψεπεσγαὶ 
ἴΟΓΏΔ ἴῸΓ 2έσμς. 

δ. 5 κα συνήσεις φόβον, ἴον “Ὠϊο ΟἸεμι. ΑἹ., 121, Βα8 νοήσεις θεοσέβειαν. 

πῃ νὸν 668 -- ἘὉ; (ΟἹ. Αἴεκ. κ᾿ αἴσθησιν θείαν εὑρήσεις (πιὰ 50 Οτἷρ.), ἴτεα τεῦ- 
ἀετίηρ, Ῥγοῦαῦὶν οτχίπαὶ (1.805.). -- Θ. ἘΦ νες; ΘΒ ἀπὸ προσώπον αὐτοῦ -Ξ 
295, ΔΡΡΑγΘΏΠΥ 5ογῖθ4] οδττοσ. ----Ἴ. Καὶ Ἰοσὶ, Ὁ (δπὰ βοπις Μ55.), Ὀεϊζετ, 1οτ" 

( εἰσάξει), βἰποε τῆς σουρ]εῖ ἀρρεὰγ ἴο Ὀε ἱπάερεπάεμηϊ εἰδϊεπιεηῖβ; 

(6 κ. θησαυρίζει, Ξε Ὦ ΚεΙΒΙΌ (ποῖ Ξξῷ Ἴ21), 88 ἴῃ 118, -- - ἸΏ τῦσιο; ὦ (Μ58.) 
σωτηρίαν, Ὦ, ταὐμέεν:, (ἹἸ, ΑἹ. βοήθειαν, Φ ἴῃ Μϑ. (οἰϊεὰ ὈγῪ [ενγ, Ολαδά. 

Ἡρδελ.) "53, ἰπ ΒΙδ]. δθ., 1668, ἡπϑὸ ἀούβ, ἐπ᾿ Βυχῖ,, [δρ. Ὅπ2ν' κίον. --- 
ὮΆ τὸ, τομβάογεα ΌΥ νῦ. οὐ Ρμαγῖορ. ἴῃ ἴῃς Ντεβ.: (ὅ ὑπερασπιεῖ, Ὦ, “' ῥγοίεζεί, 
ΘΖ νον; ἘΝ ἰδ ουτὶ ροεῖίς οοπδιγαισίοι, ἰμβιοδὰ οἵ ἴμε ογάϊμαυῦ μηὴ Ὃ; νε 
εχρεςῖ ἃ νετῦ ΞΞ φγοίεεί (Ὀυλ {πε βἴεπι ἀοεβ ποῖ οσοὰγ ἱπ ΟἿ᾽. ἰῃ (ἰδ 5656) οὐ 

ἃ πουῃ -Ξ 2γοίξεζέονε 88 ΟὈ)εοῖ οὗ 105) (Ὀπϊ πὸ βυσἢ ποὺπ βυρρεβίβ 115861{); Ὃ 
οαππηοῖ θὲ οδ͵εοὶ οἵ “ --- ἢ σΓ "πο; 6 τὴν πορείαν αὐτῶν -Ξ ὈΣ»πὺ (νος, 
5. ]ευβει.), 88 ἐπ ψ 67 (6835, --- 8. ἮῈ “τ)ῦ, ἐααίϊνα!εηΐ ργοροβίτου γερτεβειϊεὰ 

85 Ῥύγροβε οἵ γεϑυϊῖ; 39. ἢδ5 1 δπὰ Ρεεΐ,, απὰ νγὲ ΤΌΔΥ Ὠετε τεδὰ πυρί.; ας. 
2, Ὀὰὲ [8 ἀοα58 ποῖ δοσογὰ υ ἢ ὃ. ---- 3 ὈρΨῸ ἰς γίνε ἰπ }} ἴῃς γεβ., εχοερὶ 
τδαῖ (Φ (εχοερὶ Οοά. 23) δα8 ρἷυ. --- Κ, πὃπ δἷηρ.; Ο ἀπὰ τιδὴγ Ηεῦ. Μ55. 
διὰ 411 νιββ. πᾶνε ρἷυ., αϑ ἴῃς σοπῖοχὶ γεχυῖγεϑ; ΖΓ οτΐτ5 [με βυβῆχ. --- Οοτῖ, ἴο 

βεσυζε Ρεγίεοϊ ρδγβὶ!ε  ἴδπι, τεδάβ: γοΦὴ ὑτοπ Ὑ1Ὑιι σπα (ἐσέ ἐάεν νιᾶγ) 2γε- 

“εγυέ ἐδε τον οὕ ῥίείν ἐσιυαγαῖ ἀΐνε (οτ, ἐλε τοαν οΥ ἀὲς δἰμάνε:ε); Ὀαϊ τ ]5 5 

ποῖ ἰῃ Κεερίηρ ψΠ} ἴῃ 6 ρεδεσαὶ ἰάδα ἴῃ ν. δ, ἰὼ νοῦ γαλισελ ἰΒ δυδ)]εοῖ, δηὰ 
ΛῸΠ ΤΊ ἰ8 Βαγὰ; ἰξ ψουἹὰ θὲ εαβίεσ ἴο οβδηρε θ0ΦῸ ἴο ϑΦ᾽ οὐ ὉρῚ; (οὗ, νΈ). 

9-22. ΤῺΘ ῬΓΟΡΟΣΙ οοποϊπδίοι ἴο [6 οοπάϊξοι δἰδίοα ἰῃ γ.1- 4: 
Δγαῖ, [0 ΘΟ ρτθηδίοῃ οὗ σὶρ ἰθοῦδιθες (ν." ὅ), απ ἴδ6 χαϊά- 

Δ0Θ δηὰ ῃγοίθοϊίοῃ οὗ Ιδάοπι (ν...), ψἱθϊ [16 τοιψασὰ οὗ 
βοοάπθεδ δῃὰ (16 Ῥαπίδππιοηὶ οὗ ᾿τϊοϊκοῦποδ (ν." 3).--͵ν Κ Ξῃου!ά 
ῬγοῦΘὈΪ Ὅς ἰταηβροβϑά 80 85 ἴο βίδῃα ποχὶ δἴϊεσ ν. [ἢ 15 ργεβεηῖ 
Ῥοδίτίοῃ ἰϊ ἱπιοσταρίβ [86 οοπηδοιϊίοη Ὀεΐψεεῃ ν. δὰ νι, τ 8 1]ς 
ὉΥ 118 τδουρῆς ἰξ αἰίδοθϑ 11861{ παῖιγα!ν ἴο ν.᾿. 

9, 30. Οοπιρυθμθμηδίου οὗ τοοϊιπᾶθ. 

9. Τίνα 8πα]ῖ ἴῆου υπάετβίαπα τἰρηζεουδηε85 ἀπὰ ΡΕΟΌΪΥ, 
«58.411 ΚΘερ " Ἔνεῦυ ῥδίῃ οἵ ροοά, 

20. Τῆαῖ ἴπου πιαγεδβῖ νγαὶκ ἴῃ ἴῃς νὰν οὗ ροοὰ τιεα, 

Μαγεϑεῖ (οἰϊονν ἴῃς ρᾳῖῃ5 οἵ τῆς τἱρῃίεουϑ. 

9. ΤὨε νεῖβε ἰ8 ποΐ ἃ ροεῖίοςαὶ σουρϊεῖ πῃ τῃς Ηδῦ., νηϊο τεδάβ 
ἰῃ βοοοῃά Ἰΐἴπε : αμα γεοδἐἐμαε ---- εὐένγ ῥαϊὰ 97) χοσά, φἰνὶῃρ ἴδε ἄγοι 



1. 9, 29 39 

ἴδεες πους ἰῃ (Π6 ογάδσ ἰὼ νος ΠΥ οοσὰς ἰῃ τὮ. ὙΠοτο. τῃ 6 
ΤὨγτὨπεσαὶ ἔοι ἰ8 Ῥγορεσ; πεῖς ἰΐξ ἰ5 ἀείδοϊινε, ἀηὰ (τπουφὰ ἰς ἰ5 
Ῥοβϑβίῦϊς τδδὶ ἴἢς ἴἄγες πουῆβ πᾶῪ ἤάνα Ὀδδῃ ΟΥ̓ ΚΙ ΠΑΙΥ ἰακοη ἔτοτα 
12) ἰἴ βδεῖὴβ δεῖζεγ (ΟΥ̓ ἀπ ΘΑΞΥ εἐπηεηάδι 9) τὸ πτῖϊς τῇς νοῦ 
τπὨῖ ἢ ἴῃς Ῥάγα] !ε] στα ο4}16 ἔοσ : οἵ. [λ6 Ἔχρτεββίοηβ δε (-Ξ ,οἤστο) 
δος ῥαίὰς ἰῃ ν.3,. ἀπὰ ζεοβ νιν τύᾶγς ἰῃ 853, Οἡ ἴδε πουης ἰῃ ἤτβι 
Ἰἴπε 866 ποῖδβ οὐ 1. ---- δεμὰ (215.8.4.1.:5. 61,» 222) ἰ5 1“, τναφονι- 
χοαά, ἸΏΘΏ ΔῺΥ τυ»; ἴδε ἰοἰονίηρ φοοα ἀεῆπεβ ἴῃς ραῖῃ 858 ἱγίηρ 

ἴπ ἴῃε ἀοπιαΐῃ οἵ ἰεδϊωρ ἰῃ ἴῃς αἰἱτεςτίοη οἵ ψνῆδὶ ἰ5 (πΊοτα ]]γ) 
ξοοά. --- Τῆς 2έόεη διίδοιοβ [ἢ 5 βεςοη ἴο ν..: “1 τῆσὰ εἀγηεϑιν 
5εεκ νι ϑόουι, ἴμου 5π41} Ὀς τρόσαὶϊγ Θη ρμίοηδα, 5041} δοχαΐγα ἱπιεὶ- 
Ἰεσῖυα! δουπλθα ἴῃ εἴποι] απεβοηβ, ἀπὰ [1 ἴῃς δἰηεηἀδιίοη 5υρ- 
ξεκῖεα δῦονε Ὅε σοσγθοῖ] ἴπε ῥόνγοσ οὗ τίρῃι δοῦίοῃ " ; ἐτεεάοπι οὗ 
«Βοῖςς ἰ5 ἱπιρ!δά, ἀπὰ ἰξ 15 δββδυτηθα [μαι πε ψῆο ΔΙ Κπονβ ἴῃς 
βοοά μνᾶν ΜΠ} (ὉΠ ον ἰι.5. Οὐ ἴδε βυϊβετυτίοη οὗὨ εὐ ἕον «λα 
5ε6 ποῖς οἢ ν.ὅ ἅδονς. --- 30. ϑγῃποῃγπιουβ, ἰογηδσγ. Ὑῃὰ ρύγροβο 
“λα τάσις νιαγεοί τοαίξι ἰηνοῖνεβ τοϑυϊϊ. Τῆς νεῖβα ἴῃυ8 ἐχραπάς 
τῆς βεοοηὰ Ἰἴηε οὗ ν.". ---Αἵ ἴῇς επὰ οἵ ἤτβε ᾿ἴπθ ἴδε Ηεῦ. μᾶ5 
ϑ' τ ΡΥ ἴῃς ποσὰ σοσαά (ρυγ41}) ; τῇς ρδγδ 6] 5τὰ ἔδνουβ ἴῃς τεηάε- 

ἰῃρ φσοοαά »ιόρ (Ὠοΐ ροοα ἐλέηρε). ΟΟσοα ἰβΒ ἴῃς βοηδγαὶ ἴαγηι ἴοτ 
ἢῖηοβς οὗ 411 βϑοσγῖβ, ἤόσε υδβεὰ οὐ πιοῖὰὶ ἤίηθϑα δηὰ τοοϊταάσ. ---- 

οδίοιν 58 'ἰϊ. ξεεῤ. ---- ΤῊς γέράϊεομς οἵ γμε ταδῇ ἰβ ἣἢς γῇῆο ἀοο5 
μιισδες, γίρλδιεες (8εε ποῖθ οἢ 1). ΤΉς ερίπεῖὶ 15 Δρρ]ἰοἃ ἴῃ ΟΤ.. 
ἴο τηδῃ δηὰ το σοά, Ὀὰυϊ [38 5ἰριιίβοδηςσς, ἀερεηάϊης οὐ ἴῃς οοη- 

τεηῖ οὗ ἴῆε οὐττεηὶ ἰάεα οὗ ᾿υβᾶςς, νατί65 ἢ τὰς αἰβεγεης ρεγοά5 
οὗ ΗδφΌ. Πἰβίο᾽Υ. Ὑδινεῆ ἰβ ᾿υ8ὲ ἴο ἃ πιδῃ ΟΥ ἴο [5:26] σῆση πα 
δΔοῖβ ἴῃ δοοογάδηοε πῃ πδῖυγαϊ! ΟἹ ᾿δμαὶ στρῃϊ. [Ιἢ τῆς δαγθογ 
Ῥθδβε οἵ [πουρῶϊ 5γα6}᾽5 πδιίίοπαὶ γρηϊ νγὰ εἰ ἴο Ὅε νἱςῖουυ ονεῖ 
118 δμθτηΐθβ, δηὰ ἡμεδος Ἴδης ἴο ὃς εαυϊναϊδηϊ ἴο υἱέ, 85 ἴῃ 

7. οἴ α 5. τῶ [εγ. τ ὙῪὙς ρυγοὶγ οἰμιίςδὶ σοηοδρίίοη στον 
ψῖτἢ τὴ 6 ραηογαὶ οἰ 4] στονίῃ οὐ τῆς ῥδορῖὶς; δηὰ ἱπ ἴῃς ρτο- 

ῬΒεῦσδΙ δηὰ Ἰδίδν ὈοοΚ8 (866, ίοσ Ἔχ. ΕΖ. 18) ἰδηἀβ ἴο θεοοῖης 
Ῥγεἀοαινϊπαηΐϊ, που (ἢ ῥτίπαϊτῖνε ἰά6α ᾿ἰηροτβ ἴῃ ρίδοθϑ. [Ιπ ΡΥ. 
χιλίοις τὸ τ ΟΥΑΙ δὰ γε κουδὶν φοοὰ ἰῃ ρεπετσαὶ; ἴῃ6 ποτὰ 

(κε φυοαὶ ἀῃιὰ 2ε»7έε ) Ἔχρταβθες ποῖ ἀὐϑοίυϊε 91} |6580:655, Ὀαϊ σεη- 
εἴᾶ] τεοϊ τυ 6. [ἢ Ἰαῖς Ἵχίβδη δῃηὰ ροβιεχὶ ἰδ πτὶιτἰηρα ἰξ 15 οἴϊεῃ 

᾿ Φϑὸο Ρίαϊο δά ὃς ϑιοίος. 
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ἃ ΞΥποηγτα ἴοΥ ἴμε (ἈΠ 10 4.] ρατὶ οἵ 1Ξγδεὶ (138. ς 3} 26 ψ 21: 9.45 
α..).--- Τπε Οτὶς. τεδὰβ ἴῃς νεῖβε 85 ἃ Ἷσοῃάϊοηδὶ βεηΐςηος, ποὰ 
ςορηεςῖβ ᾿ξ ἱπητηςάϊαῖοὶν πῖτ ν ἢ: “ον 1 τὧἀεν λαά ξοπε ἐπ ροοαῖ 
2αμὰς ἕλεν τυοιἑά ἀαὺυε ἡομπα “ὼς βῥαϊὰς οὗ γιρλέεομενεες ἐασν; ἴῃς 
ἩδὉ. ἰ5 ῥγείεσγαιε. ---- ΒίςΚθὶ}] οὐαϊῖβ ἴδε υόῖβε ἃ5 τηλστίηρ ἴδε 

β:Γορἢὶς βισυςίατε οὗ ἴῃς Ῥδγαρταρὴ ; δῖ (Π8 αἰ που ἀἰδαρρεατε 
ἴῃ τῆς ττδαηροτηθηὶ πεῖς δἀορῖςά. 

10-19. ΤῊ τρόσὰὶ ὑσοίδοϊξοιυ αὐογὰϑὰ Ὁγ Ἦ ἰϑάοχα. ---- ΤΠ ϑάοξε, 
οπίοσίηρ ἴδ 6018} (ν.}}) διὰ Κοορίῃρ ᾿σαῖοιι οὐοσ ἰΐ (ν..}), εανϑα 
ἴδιο τδὴ ἤγοπι [860 ἱπβθοηοο οὗ Ὀδὰ ταϑὰ (ν..5.2) διὰ Ῥδὰ τοδδοα 

"Ὁ: 

ν Ἵ 1ο. οτ νϊβάομι 88}4}} επῖεν [8 τηϊπὰ, 

Αμὰ κπονϊεάφε 584}} Ὀς ῥ᾽ εδδδηὶ ἴο ἴδιες, 
11. Ὀἰδογεϊίου 8ἢ}4}} νσδῖο ἢ ονεῖ ἴῃες, 

Τὶθοεσησιεπὶ 8}.8}} συδσὰ ἴδες, 

12. Τὸ εἂνε ἴδες ἔτοπι ἴῃς τοδηποῖ οὗ Ἰὐΐε οὗ Ὀδὰ εξ, 

Ἐτοτα πε Ἡδοβε βρεεςῇ ἰ5 σγϊοἰκεά, 
13. ΝΟ ἰεᾶνς ἴδε ρϑῖῃε οἵ ὑρτρδίμεςο, 

Τὸ ννἱὶς ἰῃ νγγ5 οἵ ἀδικηςβα, 

14. ΝΟ τε)οῖος ἴῃ ἀοίηῃρ στους, 
[Απὰ] ἰπ ἰπϊφαΐτῖες ἴακε ἀεἰφμι, 

1ς. ὝΠοκβε ρδῖδε δε οσοοκεὰ, 
᾿Απὰ ἱπίᾳυίΐζουκ [μεῖς γᾶγδ -- 

16. Τὸ εβανυς (δες ἔγομι ἴδε Ἰευγὰ νοσηδῃ, 

Ετοτα 186 Βαεὶοὶ συ ἢ ἢετ ςδ)οἸπρ ννογάδ, 
1). ΝΟ ἔοτβαϊεβ ἴδε ἐτίεπὰ οἵ Βες γουΐδ, 

Αμὰ ἐοτρεῖδ ἴῃς οονεπδηῖ οἵ σοὰ. 
18. Ἐοτ πεῖ δουδε Ἰεδὰς ἀονπ(}) ἴο Ὠεδίῃ, 

᾿Αδπὰ δεῖ ρδίδβ υπίο ἴδε ϑμαάες; 
19. Νοῦς τΒαϊ ρὸ ἴο δεν τεΐυτα, 

Οἵ αἰϊαὶῃ ἴδε ρμδῖῃς οἵ Ἰ"ε. 

10, 11. Ὑιεράοια δὲ ψιδγάΐδῃ. ---- 10. ϑυποηγγηουβ, ἰογηδιγ. 
Τῆε εηΐσδηος οὗ Νδάοπι ἰηῖο ἴπε βοὺ] ; οἷ. 7οῦ 14}. Αποτυξεάρε 

Ξε- τοίσον; 566 τοῖς οὐ 1τὖ --- Οἡ »ἐπμα (τ ἀεαγέ) 866. ποῖθ οὔ 
γν.ἦ δῦονε. --- ΖΞ πῆρ δῃὰ δὲ ῥίσασαρέ ἐσ ἅ.Ὲ ΞΥΘΟΏΥΤΏΒ, Ξε “Κ Ὀδοοτης 

δεσερίδυϊς ἴο ἴῃ66, ἃ Ρατί οὗ τὴγ ᾿πιο]] οί] ἀπ ποσὶ Ὀείῃρ." -- 
7ΖΆεε 58 ᾿ξ, δὰν σοι; ἴῃμε τοῦτ σοι τηεδῃβ ἴῃς ῥγηςῖρὶς οὗ ἢΐε, 

διὰ 50 [᾿ἰΐε οἵ Ῥεΐῃρ, δῃὰ μι} σοι, 24.) σρωέ, τε σοτηπιοη ἐχρταβ- 



1. τοτστ' 41 

βίοῃς ἴπ ΟΤ. ἰού μιξ (ον, γιγεεζ), τὰεε (οτ, δδγεεζ). Τῆς Ηδῦ. 
νοτὰ ἀοεαβ ποῖ δι ρἢ51ΖῈ βρὶ τυ} ν οὗἩ τμουραῖ, Ὀυῖ, Ὀεϊηρ ἃ ρεη- 
εγδὶ ἴδστι ἕοσ ἴπ6 ρτὶποίὶρ]ς οὗ 11ξδ, ἴς πιᾶν, κα 118 ϑυποηγιῃ γεμά, 
ἜΧΡΓΟ55 ΔΠΥ ἱπιε]Ἰεοῖα 4] ροννοσ. ----11. Θυποπγυτηοιιβ, [ΕΓΏΔΤΥ- ὈΪΠΑΓΥ. 
Οη ἐεεγεδοη (οτ, ἐπειρά) δπὰ δέρεεγηρισί (οτ, ἐμέερεμπεξ) 866 

ποῖεβ οὔ τ᾿ δηὰ 25 --- πα συδγαϊαηβῃὶρ (πε τεβυὶὲ οἵ ΥΥἰβάοπν 5 
εηἴσδῃσς ἱπίο ἴἢ6 500}) 8 βυ δ] εςίίνε ---- ἴῃς τηδῃ᾽ 5 ΘΕ ΓΓΥ ἰ5 ἴῃ ἢἰ5 

ονῇ τεᾶβο δηά Ἴομϑοίδηςα, ἰῃ ἴῃς ἰανν οὗὨ ᾿ἰξδ ψῃϊο ἢ τῆ656 ρῖνεο ; 

τε ννῇοὶε ἰ5, πονδνοῦ, νίενγοὰ 45 ἤΏΔΙῪ ἰμ6 οταϊπαϊίοη οἵ ἀοά, 
του ποῖ ἴῃ ἴῃς ἴογπι οὗ δῇ δχίθγηδὶ ἰδυν. ---- ΤΏσβε ἴνο νϑῦβ68 

εἶνε ἴῃς ρτουπὰ οἵ ἴδε ρῥτεοεάϊηρς 5ἰδϊετηθηι (ν." 5) ; υπάετϑιδηά- 
πᾷς νεῖ ]!} ὍὈὲ γψαϊηεα ὉΥ τῆς ἐπίταηος οἵ ͵βάοπι ἰηΐο τῆς τηϊηὰ, ποῖ 

ἴῃ ἃ ἔογσγοεὰ πιδῆηεσ, Ὀυϊ 50 [πὶ 83}|6 584}} Ὀ6 δοσερίδοϊς, φψασαμέ 
ἴο ἴτε ϑοὺ]. Τῆς τῇδῃ ἰ5 τεργεβθηϊθα 85 δϑβϑι πη] διϊηρ νυ ]βάοπι, 
σομληζ ἰπῖο ΠδιΊΟΩΥ Μ] ἰΐ, (ΟἸονσίηρ ἰξ ποῖ τσουσῇ οχίθγηδὶ 
Ρτάββϑυσε, Ὀυῖ Ὁ ἰηνναγὰ ἱπιρυΐβε ; ἴο ἀο σρῃϊς Ὀδοοπιεβ ἄς] ρῃται] 

ἴο ἢπι. ΤῊΪβ 15 ἰάγρϑὶν Ὀδοδῦβε ἢς 8665 ἴῃε δἀναηίαρεβ οἵ τεοῖϊ- 
ἴυάς (ν.3}) ; υΐϊ [Π6τα 8 ῥγοΌΔΟΪΥ 51:}}} ἴο Ὅ6 τθοορῃηίζεὰ ἤεγε ἴῃ 8 

ἕεττα οὗ ἴδε ἰάεδα οὗ τταπϑίογπιδίίοῃ οἵ πδίυσε (8 ἀδνεϊοριηεηῖ οὐϊ 
οὗ ϑῃςἢ! οοποερίοηβ 848 ἴποβς οὗ 7εγ. 2153 ΕΖ. 465). --- Τῆε Οτκ. 
ἰᾶκος ν. 25 οοπάϊοη, δπὰ ν.}} δῈ ἰϊ5 σεϑυϊῖ : τὸ. ,ἴογ' 7 τυΐεἴονη 
πίον. .. ἀπά ἀποιοίξαρε τέενι ὀσαμῆγμ. .. τι. γορα ἐρωπεε 

σἀαλ ρμαγά “ἦεε, εἰς. (1λε βᾶπης σοπβίσυστοη τλδ ὃς βοὶ ἔτοτῃ ἴῃ 
ἩεὉ. ὈγῪ τεπάοτίηρ τὐάτη  ,εάονι σλαδ ἐπδεγ). ΤὨϊβ σοηῃδίγυςτοη 
ἰβ ποῖ ἀφο εαϊγ ἀραίηϑι ἴῃς οοπϊεχί, ἀπά ρίνεβ ἃ φοοὰ 5β6ῆβε; ἰΐ 
ΒεδιΏ8, ΒοΜΟνΟῚ, ἴοὸ Ὀς 6855 παΐυγα! τΠΔη ἴμε οαυϑαὶ σοπβίσγυςτίοη 
(σονγ, ποῖ θεοδυϑε [6 Ὡουῃ8 ἰῃ ν.ἷ αγὸ Ἰάθπεςδὶ ἰπ τηδδηΐηρ νἱτῃ 
ἴῆοβε ἰῃ ν.} (ϑυςἢ τερεϊ τίου πουϊὰ ποὶ Ὅε ἀραίπϑι ἴῃς τηδηοῦ οὗ 
Ῥχγ), Ὀυΐϊ Ὀεοδιδα, 85 ν.᾿ Ἦ βιαῖθ ἴῃς τεβυὶ: οὗ ἴῃς σοπαϊτίοη οἵ ν.᾿“, 
Ὑ 6 ΠΊΟΓΘ ΠϑΙΌΓΑΙΥ ἀχρεοῖ ἰη ν.ἰ ποῖ ἃ μεν σοηϊτίοη, Ὀυϊ ἃ ξτουπα 
οΥ τϑάβοῃ οἵ ἴῃς ῥγεοδάϊηρ βἰδϊειηθηῖ. Τῇ ζθηθσαὶ 86 η86 ἰ5 ἴῃς 
βᾶπι ἰῃ ἴῃ6 ἵνο οοπϑβιγυοϊίοηβ. ὙΒΟΓΟ 8 ΠῸ πδδὰ ἴοὸ ἴακε ν.ῖ 1} ἃς 
Ῥδιεπίμεβοβ; ν."Σ ἰ5 Ἰορίς δ! οοπηςοϊεα τὰ ν.1} (86εε Ὀεϊον). --- 

ΒΙοΚΚοΙ}, ἰῃ ογάοσ ἴο ψαΐὶῃ δὴ δἀαϊτίομδὶ οουρὶεῖ (8ῃ οτγηἰβϑϑίοη Ὀείηρσ 
ἰπαϊοαιοά, ἃ5 Ὡς τ ϊϊκβ, ὮΥ ἃ ἀἰϑογεράπου οἵ βεηάεσ ἰῃ ἴῃς Ηδοὃ.) 

ἐχρδηάς ν." 45 ἴθ ον: 3,20» τυίξαονε «δαδ φρο ἑριίο τὰν νεΐμα σπαὶ 
ἀποτυέεασε προ ἐὰν σομἦ [σλαΐ ἐονες, ἐμείγωσδοη «ἠαἦ δέ φοοά ( 
“. »πκά, σπα ζαγκέης τὰν τομ } «λαΐ δὲ ῥέξαταπί. ΤΉΪ5 ἰωθατ- 
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ὕοῃ 15 νϊουξ βυρροτὶ ἔτοπιλ ἴῃῆς Αῃς. 585.) ἀῃὰ βεεῆβ ποῖ ἴο Ὀς 
ΠΕΟΟΒΒΑΤΥ ΟΥ ΡΓΟΌΔΟΪε ; ἴῃς ἰεχῖ, 85 1ΐ βϑίδηάϑ, χίνεβ ἃ βαἰἰβίδοϊοσῃυ 
5686 δηὰ ἃ ροοά τγίῃηι, δὰ τλε αυδίτδίη, ΜὨΪσἢ 15 μετα ἀ65:4- 

εταϊεὰ, ἰ8 ραϊπεά Ὀγ ἴῃς ἰτδηβίθσοηςς οὗ ν.᾿, Οτ ἴῃς ρταπιπηδίϊςδὶ 
Ῥοϊηϊ 866 οὐ σδὶ ηοῖςδ. 

12-15. ΕἸἰγβι, ΝνΊ:ϑάοσῃ βανεβ ἔγοτῃ Ὀδὰ τηςῃ. -- 13. ϑγποηγτηουδ, 

τόσγηδεγ. [ηϑἰεδα οἵ ἴῃς Ιηἤῃ. Ὁ “αυό, ἜΧΡ τε βϑηρ᾽ ρΌΓΡΟΞΘ ΟἹ Του, 
ΜῈ ΤΩΔΥ͂, ὮὈΥ ἃ 5]]10ῃϊ σδηρο, τεδὰ “ἠξ τοί εανε (Βίοἶκ6 11) ; τλ6 οὔδηρε 
ἀοςβ ποῖ δῆεοι ἴῃς ρεησσαὶ 5εῃ86. --- “πη ο7 ἢ ἰ5 1ἴ. σαν, ἀπιὰ 
τολοσέ «ῥεφελ ἐς τοίεξεα 5 Ἰἴϊ. τυάο «ῤῥεαΐξ τυϊεξεάμεες (οὐ τυγορρ οὐ 
«υἱεξεα ἐλέμρε). Τῆς ΗςΌ. 45, ἴῃ βεοοηᾶ οἴδυβε, 5ϊηρ. γπαπ (ρρᾶτ- 
ΕΔΠΥ υϑεα ἴῃ οοἸἰϊεςῖῖνε 8656) ; ἴπ6 ῥ]υ. ἔοσιῃ δοοογάβ Ὀεῖῖεσ ἰῷ 

ἙΕπς. νὰ τῆς (ΟἸονίηρ νεῖβεβ. [πβιεδὰ οὗ τα» 97 ὁσά (»πέρ) νὰ 

ΤΩΔΥ ΤΟΠΔΕΙ τῦα} 97 16 δὀαα (»ι4"), δῃὰ 50 ἴῃ βεσοπᾶ οἶδυβε λέ 
"πᾶπ τοὴσ σῤῥεαζε; οἵ τύ} 9 εὐΐ,; οἵ, ροβϑι υἷγ, ευΐβ (ογ, τοέεξεα ) 
ταν. ΤὨε σοποτοῖς ἔοστῃ (γ5η ΟἹ μεθρ} ἴῃ ἢχβὶ οἰδιβε 15 ἰλνοσεὰ ὈΥ͂ 
τε Ῥάγα] 6] 15ηι, δηὰ ἴῃς Ρο]ὰ. 15 τῶοσε ἡδῖυσαὶ ἤεσα ἰῃ ΕἸ σἢ. Τῆς 
84]. ὄφα οὐ οἱ (0) 18 υϑεα ἴῃ ΟἿ᾽. οἵ δὴν 8οτῖὶ οὗ ὑαάῃεββ, οὗ 

Ὀοάγ (Οεη. 415), οὗ ἀρρεάγδηος οἵ ἀεροτίπιεηὶ (Ἔχ. 215), οἵ ἐχρϑ- 
τίεηςς οΥ ἵοτίυης (7ετ. 45), οὗ πλοσαὶ οἵ σε! ρίουβ οοπάυοι (255 ἐπι}; 
ἴι ἀδβοσῖθεβ νῃδίονεσ ἀο65 ἢοῖ σΟὨΌΤΩΩ ἴο ἃ ΠΟΙΤᾺ ---ἰἶϊ 15 ἴῃ 6 Ορρο- 
εἰς οὗ τῇς Θαυδ}ν ρθη οταὶ ἴθγτῃ σορα (3) ; ἴϊ ἰ5 ποτε ἴῃς “ογαδν 

δαά. (Οἱ ποῖα ου ἴδε βυῦϑβῖ. ευΐζ 1583. -- Α τυγοηρ ΤὨϊηρς (ΓΊΘΕΠΟ) 
5 τῃδῖ πο 8 ἡεγριϑα ἀφέαε ἴτοτη ἴῃς ραίῃ οἵ τἱρῃϊ ; [18 ταθδηϊηρ 
᾽5 ποῖ Ὀγεοίβεϊν δχρσγεββθά ὈΥ έγψυόγες (Ὑ ἰο ἢ ΔΒ ΟΕ 5 ἴο 1ΐ εἴγταο- 
Ἰορίςδ}]γ), οσ ὉῪ ἈΝ. ,ηνοιυαγα (πο ἢ τα τείγασίοσγ, ρεγνεσβε, οὗ- 
5Ππ4ἴ6} ; ἰΐ ΤῊΔῪ οι: θ  πη68 Ὀδ ὈΓΟΡΕΠΥ τοπαοτοὰ Ὦγ ,αζε, Ὀαῖ ἴῃ 
Ρχ, [Ὁ 5. ἃ βθῃογδὶ ἴεσι, βἰρηϊ γίηρ ἴπᾶὶ ἢ ἢ 15 ορροβοὰ ἴο ἴῃς 
τῆς (ΞΞ τυὐεξεά, ὁσ4) ; ἴὶ ὀσοὺτβ ἰῃ ϊ. 325 (“εν αγέ α ρεπεγα- 
ἤορ γσίνεη ἕο “αἰέδίες, ῥέγεοος ἐπ τυλονι πο εορβάσηες ἐαπ ὅό ῥίαεεα), 

δηά εἰβενθεγε ΟἽΪΥ ἴῃ ΡΥ. -- Βδὰ πηθῃ ἂτε ἤεσε ἀδϑο θὰ ὈΥ τἢεἰγ 

ἐρπάμε οἵ νιαπρόν ο΄ ἤγε (τυαν) πὰ {πεὶγ “φεέελ, ἴῃς ἴνο τῃϊηρε 
ἃτα ἰτεδίεα δ5 εαυϊναϊεηϊ ἐδ. ἢ τὸ ἴΠε οἴδπεγ, βρεεοῦ Ὀεΐηρ τερατάεά 
8ἃ5 ἴῃε ἱπάϊςφίίοη οὗ τμουρῃϊ δηὰ 15. ΤῊΣ βᾶρε Ἰἰδγβ 8ῖγεβ5. οἡ ἴῃς 
ΡόνΕΓ οἵἁ εν] δββοοίδοη : ἴὸ ἀνοϊά θά τἤθῃ 5 ἴο Ὀς βανθὰ ἕτοπὶ 

εν} βυσρεβιίοη ἔγοτα σου, ἔσγοπι ἴῃς τοϊηίοσοεπηεηῖ [πὲ 5υτα- 

ῬΑΙΏΥ ψίνεβ ἴο ἴῃς δν]] πὶ τῆς Ὠεατ. Ηπ πνδγῃβ δραϊῃϑὶ ἃ 
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ΤΩΣ] ρῺ τηογὰὶ ἰηἤσεπος, τ ὨΟἢ 15 ποῖ ἴπε ΟὨΪγΥ οἣς ἴῃ ᾿ς, αὶ ἰ8 
ἴῃς πιοβὶ ουνίουδ, ἀῃὰ οης οὗ ἴῃ τηοβὶ ρονθγῆ. Ἐδβῃὶ βαγβ ἴδαὶ 
ἴδε τῆδη Βεῖε τείειτοα ἴο τὸ ὥιεμγέσης (ἴῃαῖ 15, Πεσεῖοβ ἰὴ ρδὺ- 
εταὶ), νῆο βεάυςς [8:86] ἴο ἰαοἰδῖγυ δῃὰ ρεγνετὶ ἴῃς ἰανν ἴο εν]]." 
-- 18. Απεϊπεῦς, ἰόγλασγ. εϑοσρίοη οὗ ἴῃς σοηάυςὶ οὗ Ὀφὰ 
το. ἔνιράδιεις ἰ5 ἃ 5ΘΏΘΤΑΙ ἴΕΤῚ (ῸΓ τεοτυάε ; 1ἴ ἀρρεᾶσθ ἤγβι 
ἴῃ τὰς Πευϊετοηοιηβες νοοδῦυϊαιγ (Ὀῖ. οὐ τ Κ. 9ο᾽ τ (Ὁ. 2977), δπὰ 
Ὀχεὴ ΟἿΪΥ ἰῃ ἴῆς ὈΝἰϑάοτῃ Ὀοοΐκς; ἰΐ αἰννγαᾶγβ ἢδ5 ἃ τοϊρίουβ οοϊοσίηρ,. 
εχοερῖ ἴῃ [οὉ 65, δηὰ, ρεσθαρϑ, Εςοὶ. 12, Τῆδῖὶ ἴῃ65ς6 τῶδη ζαῦσ 
(ογ ,ογεαζε) τεοτυάς ἀοεβ ποῖ τ ΡῚν ἴπαὶ τΠεῪ παὰ οηος (οἰϊοννεὰ 
Πρδὶ ρδῖπβ, Ὀυϊ ΟἿΪΥ ἴμαὶ ἴΠῸῪ πᾶνε οἤοβεῃ ΟἴΠΕΙ ρϑῖμβ. Ὑεὶγ 

ἩΔΙΚ ἰ5 ἴῃς νᾶγ οἱ “σγξμδες ἴῃ σοηίγαθι τ τὴς Ἰρῃς πῇ οἢ ἢ ̓ὰ- 
τηῖηοβ ἴῃς ψᾺῪ οὗ ν͵ἱϑάοηι, ἴῃς ἀδιίζηθθα (85 ἴῃς ῥδγδὶ]εϊ δπὶ βυρ- 
ξεδι5) πεσε οἰαγδοιοτζίηρ ἴῃς βρῆεσε (85 ἰῃ [η0. 3}5.3) τδῖμεσ ἴδῃ 
ἴὰς τεϑβυὶ (45 ἴῃ 412); εν] (ἴῃ οοηῖγαϑι ἢ ἀρτρ 655) 56 εἶκ5 
ἴδε ςοῃοσδαϊπιθης οὗ ἀδικηθθβ. ϑυςῖ, ἔτοσῃ ἰἢς διαὶ δ] δι, 5ε 6 πι5 

ἴο Ὀ6 ἴῃς βδ6ῆβε ἰῇ 15 ράββαβε, ἰπουρῃ Ἔνειγνῆετε εἶδε ἴῃ ΟἿ. 
πεῖς ἀχλέ δυὰ “αγζρσες ἅτε υδοὰ βρυγαῖίνεϊν ἴἃ 15 ([ῃΠ6 συϊάδπος 

δηὰ 5δίειγ οἵ ἴῃς ἔοσιηεσ δηὰ τῇς ἀδηρϑσ οἵ ἴῃε ἰδίϊεσ [πὶ τὲ ἰηαὶ- 
οδιεὰ (136. 2) 425 ψ 21} Ρτ. 4.5 633 11) 16} 15. 58" ψ 1835.) Ἐς]. 
24 Ρχ. 20), ἀῃὰ 50 ἰΐ τῇδ Ὀς Πεῖὸ πῖϊὰ ἴῃς ἴεττὰ ἐἰσγζηέσς. ὍΣ 
Ἐπιρ]ουτηεὶ οἵ ἴῃς ἴΝῸ ἴογτη5 ἴ0 Ἔχρσεβδ βρῇεσεβ οἱ Ἰἰΐε σμᾶγδο- 
τεσῖζεβ ἴ:ε Μαζάεδη βδογθὰ Ὀοοΐβ. --- 14. Θυποηυτηουβ, ἰοΓΏΔΣΥ. 
Α 5ἴπουρεγ ἴουςῃ. Τῆς σοηπεοοῖίνε Ζη4 15 ἰηβετῖεα ἴῃ δοοοζάδησε 
τ ἴῃς ρεπεγαὶ ἤόσῖὶ οἵ ἴδε οουρὶεϑ. 2 ηεἶφωΐδές (1. ἐπέφωϊδιες 
27 εὐ!) 15 ἴῃς οδς ποσὰ ἴῃ ἴῃς Ηςῦ. ἴπαὶ 5 τεῃδεγεα τυγοη 

ἐέησε ἰὼ νι; ἴῇετε ἴῃς τείσσοπος τὰς ἴο πογάβ, ἤετε ἰΐ ἰβ ἴὸ 
ἀεςάβ --- ἰῇ ὈοΪῈ Τολ565 ἱξ ἰ5 ἴῃε ορροϑῖϊε οὗ γήράζ [δῖ 15 τρεδηῖ; ἴἴ 
5 μεῖς ({{ τε τεχὶ Ὀς οσοττεοῖ), ἴοσ ἴῃς βαΐε οὗ επρῃδϑβὶβ δηὰ 
νίροσ, 4υδιῆεοὰ ὉΥ ἴῃς ἴδττῃ ευΐ (οσ, τυΐϊεξζεαμ654). --- ΤῊΣ γοοίεα 

δηὰ ἀεάρλέ ἅτε ἃ πεϊσῃϊεηίηρ οἵ ἴῃς ,ογεσξε οἵ ἴῃς ῥτεοεαϊηρ νεῖβα ; 

Ῥαὰ τωςη, ἰὶ ἰ8 5Ξαἰά, ποῖ οὐἱγ ἀεὶ εγαῖεὶϊν οβοοβε νὶοϊκθα νᾶγβ, Ὀυϊ 
4150 ἴαϊκε ρ᾽εᾶβυσε ἴῃ ἴπεια. ΤΈΣ βΞᾶρς, ἰῃ βἰδιίηρ 18]5 ἐδτη]ατ ἰδοῖ, 
ἦβ ΡΤΟΌΔΟΪΥ ἴο Ὀς υπάἀετβίοοά ποῖ 45 ἱτωρὶ γίηρ ἴπδὶ τοθῃ ἀοἰρἢϊ ἴῃ 
εν] 85 ενὶ], Ὀυϊ ΟἿΪΥ 458 πιδαηὶηρ ἴπδὶ υτοηρσἀοίηρ, ἱπιεγνονε ἰηῖο 
15, Ὀεοοτηεβ ἃ δοῦσος οὗ δηὐογτιηεηΐ, ἴῃς δη)ογτοεηΐ οουληρ ἔτοπι 

Φ Οἱ ἴδε ἵεστωβ δϑέωγεαν: διὰ ΔΖ ἐπῆν (Ταὶϊπλυάϊς ἀδεϊρτιαιίοτιιδ οἱ βεσεῖὶς3) 5Ξεε 

Βυχίοτί, Ζε“., δὰ Οβεγβε᾽ Ονείοβ. διδέέεα, Ατι. "ζαρον.". 



44 ῬΆΕΟΨΕΚΒΒ 

ἴῃς πιοτηεηίδτυ ροοά ταϑυϊῖ, ποῖ ἔτοηι ἰἢς σοηϑοίουβῃ 6559 οὗ σοτατητ- 
τἰηρ δῃ υαπϊανία! οὐ υὐτίρῃϊοουβ ἀεεὰ. Οἴμοι τπϊηρβ Ὀεὶηρ δαυλὶ, 
τῆς, ἃ5 ἃ τυῖς, ῥγείοσ τρῃϊ ἴο στοῦρ. Το τυυγάοσοσ ἰῃ 1᾿ἰΣ δ ἰς 
Τορζεβεηϊεα 85 οοτατἰ ηρ τηυγάοτ ἠοΐ ἴοσ ἰῖ5 οὐγῃ δε, Ὀυΐϊ ἴο ρεῖ 

ξαΐϊῃ οὗ γοοάς; δὲ5 Ὑτοῦς 5 ποῖ ἰῃ ἀοβἰτίηρ σελ], Ὀυϊ ἴῃ ἀϑίηρσ 
ἱπιρτοροῦ τρθδῃ8 ἴῸ 8δουτε τ, ἸΜΙοΚεα τλθῃ ἂγὲ ἴποβα ψῃοβε οοη- 
9οίςηο65 ἃζῈ ποῖ ἰεηάεγ δηὰ βίτοηβ ἐπουρὴ ἴο ρτενεηὶϊ τπεῖσ δη)ογ- 

ἱπρ φοοά τἰΐηρθ νιν ραϊπεά. ὙΤηεῖε 15 ἃ ἰοσιηδὶ τεβειηδίδηος 
Ὀεΐψεθη (πἰ8 ν. δηὰ 7οὉ 353, ρετῆ. ᾿ταϊἸδοη ὉΥ οὐγ δυῖΐδοζ. --- 
1δ. ϑγποηυπιουϑ, ᾿ογηδτυ- Ὀΐμασγ. Ψατδιίοη οἵ ἴῃς ργεοςάϊηρ νϑγϑος 
- ἀεβοηρὕοη οἵ δαά [ἴδ 45 ἀεραγίυσε ἔγοπι ἴπε σίρῃϊ ραῖῃ. Τῆς 
Ηεῦ. τεδάβ5 (νι ᾿πβογιίοη οὗ ἃ ῥγοῃοιη) τυλοτέ ῥαζὰς γε εγοοξεα 

απ (1ἀ6}) ἐπίφωΐίοως ἐπὶ ἐλεῖν τυαᾶγε (50 80 5ιδητδιν ΑΥ.). 58|15Ὡι 

οὔδηρεβ ἴῃ ἴῃς τοχὶ γίνε ἴῃς τοηάετίηρβ τσ αγό εγοοξεα ἐπ “λεῖν 
2αδἂὲς αμπά ἐπίφωίοως ἐπὶ ἐλεέγ τυᾶγς (80 3 Ὀ5ιΔη αν Οοτῖ, ΕΝ.), 
οὐ τοῖο »ιαξε εγοσξζεα ἐλεεῖν ῥαίὰς (Ὀγπβετίποϊκς, Καιιρἤῃδυβθη) σπα 
ἐπ ἠλεὲγ τυᾶγε ἐμγπη ἐπίο ὀγῥαζόάς (Κλταρ.), οὐ τὐλσεε ῥαϊάς ἀγέ 

εγοσξεά απα ζλείγ τυᾶγς ἐμίφμείσως (30 830 Ὀπἴδη[14}}γ τηοβὶ οἵ πε 
Αποϊεηϊ τ55.). ΟΥ̓ ἴπ65εὲ ἴῃς Ἰαϑῖ 15. βἰπηρ]εβῖ, τεαυϊτίπρ' ΟὨΪΥ ἴῃς 
οὐ ἰβϑίοη οὗ οἣς ἰεϊῖες οὗ ἴῃς ΗςΌ. ; [ἢ6 τπηεδηίηρ 15 ἴῃς βᾶπι6 ἰῃ 
4}}. --- Το ἢονν δα75. ἀγα ἤδγε ἱηιγοάυοδα, σγποηγταουβ τὶ Ἔοὴ 
οἵδε δηὰ πὶ ἴδ ἐπέψωίδες οἵ νι; [ΠΟΥ οοσυγ ἰῃ ΟΤ. ἱπ τῇς 
εἰμῖοδὶ 8θῆϑε οἠἶγ. Ογοσζεα (90) 15 ἴπαῖ ψθς ἢ ἀςερασῖβ τοῦ 
τῆς τρῆϊ νὰν (αἰ εὰ το ,αζε) ; ουϊϑάς οἵ Ρτ. τῆς 44). οσουτβ ἰπ 
Ῥι. 32) Ψ 185.) (-- 2 5, 227) τοι, (με νὉ. ἴῃ Μίς. 39 138. ςοὐ 7οὉ 
οἾ. ἠἡπιφωΐίέομς αἰ30 (Π5), ἰοαπά, ουϊϑίάς οὗ ΡΓ., ΟὨΪΥ ἰῃ 1838. 302) 

6 τἴῃῆαῖϊ ψῆϊοἢ ἴατῃβ ἀϑίὰς ἰηΐο υτοῦρ ψΑΥγΘ, ΤΏΟΓΑΪ ρετνετίθα, 
πτοΟΏρ, [Ἀ156. 

186-19. Τῇε ϑθοοπα οἶδββ οὗ ον] ροίβοῃβ ἔτοτι σσβοτα Ὁ βάοηι 
ἀεἰίνοσβ σταθῇ : ̓ἰσεπίουβ σοθθη. Τῆς ῥτγοπιίηεησς ρίνεη ἴῃ ΡΥ., 
ἐβρθοΐδ!γ ἰῃ οἶδ. 1-, ἴο ἴῃε νὶος οἵἁ Ἰἰσεῃτἰουβηεβα ϑἤονβ δαὶ ἰὰ 

νη28 ἃ Ὠοϊογίουβ ϑοςοίδὶ εν] δἱ ἴῃς τως σἤδη ἴῃς ὈοοΟΪκ νγᾶ5 ττίτοη. 
Ιὴ τὴς ῥγεδχι!δη δηὰ εχ δῶ Ὀοοΐκβ σοτηραγαῖνοῖυ {{π||6 ἰ5 βαϊά οἵ 
ἰ. Τῆιδὶ τμετε νετὸ διδιηοῖβ δὰ δάυϊογεβθαβ ἱπ [5γαοὶ ἔγοτλ δΔῃ 
οαΙγ Ὀπης 8 βῆοντι ὈΥ β0ς ἢ}! ραβϑᾶρεβ 8ἃ5 [υἀρ. τα (]Ἐρ ΕΠ Δ} 5 

ταοῖδου) τ Κ. 3.6 (Ἰὰς ὕγο νοϊηεῆ ὙΠῸ δρρεαγεὰ Ὀείογε ϑοϊοπιοῦ) 

ὁ Οἱ, ϑίτδςκ, δανδ, μ᾿ αγέρ, τϑοό, 1Ψ. 



Π. τ4-|6 45 

Ηος. 31} (Ηοεεα"5 πίΐθ), ΌὉΥ ἴὰς ρῥγορδιοῖίς ἀδηυποίαϊίουβ οἵ ἴῃς 
«τως (Ηοςκ. 4 7ες. γ) Μαὶ. 252, ὉῚ τδε ἰδτηβ δραίηβι ἰξ (Εχ. 2ο᾽" 
Ἀι. 22 [χν. 2οῖϑ), δηά Ὁγ ἴὰς ετωρίογιαεηὶ οἵ ἴμ6 ἴοτταβ Πα ΟἿΥ 
Ὡιιὰ δὰἀυϊεῖγ (ἰὼ Ρεηϊ. Τυρ. Γῆ. Ρ8. Ηοβ. Μίς. 7εσ. ΕΖ.) 885 ἀεβ- 
ἐφξηδὕοης οἵ τεϊϊᾳίουβ υπίαϊ τ ιϊπε88β. Ῥχοβι τυ θη γᾶ ἃ ἰδαΐυγο οἵ 
τε Οδηδδηϊβη τεϊϊσίουβ οὐ, ἀῃὰ τηδὰς 115 νἂν ἱπῖο ἴϑγαεὶ. [1 
νὰ ἐχοϊυάς τῆς τοίεσεῃςςβ ἴο [ἢϊ8 ἰλϑὲ ὑβαρε, [Π6 τηθητίοη οὗ ἴδε 
νος ἴῃ αυδϑίίοη ἰῃ ἴῃ ῥσορμεῖίοδὶ Ὁοοκβ ἰβ ποῖ ἐγοαυςξηῖ; [688 
δἴγεββ ἰ8 ἰδίὰ οἡ ἰΐ ἴὕδη οὐ ἴῃς ορργεββίοῃ οἵ ἴῃς ροοῦ ὉΥ ἴδε σίςδ. 
Ιῃ ἃ ροϊγραπιουβ βοοἰεῖγ δῃὰ ἰῇ ἃ σουπν πίϊπουΐ στοαὶ οἰτίε8 1ἴ 

νπᾶϑ Ὡοῖ Πἰκοὶγ ἴο στον ἴο ρτεδαῖ ὑσορογίίοῃβ. Τῆς οᾶβ6 νγᾶ8 αἀἰβετ- 
εἰὶ νἤε ἴῃς [εἐτγ8 τόσο αἀἰδρετβεὰ τὨσγουρὴ ἴῃς ποτὶ, δηὰ ᾿νε ἴῃ 
«εἰ ε8 κε Τεταβαίεπι δηὰ Αἰεχαηάγία, οςπίγεβ οὗ θα ἢ δηὰ Ἰυχυγγ, 
ἱμμαριϊεά Ὁγ πυϊχοὰ ρορυϊαϊΐοηΒ. ΤὨϊβ ἕοστῃ οἵ ἀθῦδυςῃεῖγ ἴδθα 
Ὀεσδιης ΘΟΠΙΠΊΟΏΟΙ δηὰ ὑεῖϊεσ ογρδηϊσζθά. Ἡξείδιγας ἤοοκεὰ ἴο 
τὰς οἰτίε5β. Ναυκταῖξ ἴῃ τῇς Εφγριίδη εἶτα τγᾶβ βπιουβ ὑπάετ 
τῆς Ριο]εηλδ5 ἔοσ ἰξ5 ὈΓ δὴ νεηδὶ σοῆεη. Τῆς τεταριδτ]οηβ οὗ 
ΑἸΙεχδηάτγία δγε 1]υβίγαϊε ὉΥ ἴῃς 5(ΟΥΎ ἰο]ὰ Ὁγ ]Οβερῃυβ (41π2. 12, 
4, 6) οἵ ]ο5ερῇ ἴδε βοὴ οἵ Τοῦίδ8. Τῆς Ρἱοΐυτε οἵ 5οο εἴν ρίνεη 
ἴῃ Βεη-ϑίγα (9᾽ τοῦ 23. Ὁ 2.5 5 2652 ,.25.}) θαβθά ου [ἰΐδς ἴῃ 
76γυβδῖεῖι δηὰ ΑἸεχδηάγία ἴῃ (ἴῃς ἰὨγὰ δηὰ βεοοηα σδηίυτίεβ Β.0., 
ἄρτεεβ ἰῃ βυϊρϑίαπος πίτῃ ἴῃς ἀδβοτρείοης οὗ ἴῃς Βοοῖκς οἵ Ρτονεγῦϑ. 

Τῆς ἴοῃε ἰ5 τηοάεσῃ. [πϑεϊδδὰ οὗὨ [ἷξε οἷά εἶδη-} οἵ [Ι3γα6], ψἱτῃ 

115 ἀδἤηϊϊε ἕατα γ-τἰε8 δηὰ ἰοσαὶ Ὀουηάϑ, να πᾶνε ἴῃς ρεϊϑοῃδὶ ἔγες- 
ὅσοι οὗ ἴῃς Οτγαδεὶς ρεσοά ἴῃ ϑγτία δὰ Εγρὶ. ΤὨΪβ ἴοῃο, ταοϑὶ 
οὔδεσναῦϊς ἰμ οἢ58. 1-, 8 Ὡοῖ ὙΠΟΪΥ πναπεηρ ἰῃ ἴῃς τεβὶ οἵ τῃς 
Ῥοοῖ. ΤΠ πουιδῇ 18 σαργοβεηεα 45 ἴῃς ἱεπιρίζεβθ, ἴῃς τηδῃ ἃ5 
ἀπε 5:1:1γ νἱεξτα. 

16. Θγροηγιμουβ, [οΓΏΔΓΥ. 70. «αὔέ τΑΔΥ Ὁς τεδὰ (848 ἴῃ ν."ἢ) 
σἀφ τὐἱῷί τασέ. Τῆς ἴοττη8 ἐξευα τυσρνίαμ δηὰ ἀαγίο τὲ Ὀοϊὰ [ἰϊ. 
σγαηρέ τυορᾶρ (ΟΥ, σαμρεν). Ἡὰ ἀὲρ εαγοίῥηρ τουσγαΐς, ἰἰκ.: 

τοῖο ν»πᾶζες «»πσοϊά ἀν τυογαάς (ἈΝ. Μαΐξενε, εἴς.). Τῆς τεΐεγεηος 
ἰ5 ἴο ἀϊβεοϊυϊς σοταθη, Ὀυΐϊ ἴῃς ῥχεςῖϑε 9686 ἰῇ νῇῃϊοδ 186 ἴογπὶ 

“γαηρέ ἰβ ἢδτα υβεὰ [5 ἀἰ ετο ον υηδετθιοοά. Τῆς ΗΘ. Πᾶ8 ἵνο 

ΞΥπρηγτῃϑ, θοΙἢ οἵ ψῇϊοι σοὺ ἰῃ ΟἿ᾽. ἰὴ ἴἢγες 5ἰχαϊ βοδίίοηϑβ : ΟὨς 
τῦο 18 ουϊδίἀ6 ἴῃς οεἶγο]ς οὗ οῃ ς᾽ 5 ἸΔΤΩΪΥ ΟἹ οὨδ᾽5 οἶδῃ ; 88 δἰΐεῃ 
ἴο ΟὨς᾽5 πδίίοῃ, --- “ ἰοσείζῃεσ᾽"; οὔς ποῖ ΟὨδ᾽ 8 56], Ξξ “" δῃοίμογ." 



46. ῬΒΕΟΝΕΒΒΒ 

Ἐοτ ἴδε ἄγει ἴοσι (0) δεεὲ τ Κὶ 3} Ὀϊ. 2ς᾽ Να. τῆ; Εχ. 10} 1,εν. 
4213; Ῥχ. 6' 11} 14} 2γ} ((δϊ5 ταϊτὰ βϑῆβε ἰ5 ἐουῃὰ ΟὨΪῪ ἰῃ Ρι.). 
Ἐοσ ἴδῃς βεοομπὰ ἴοσηὶ ("Ὧ2) δες ὅςῃ. 31} 7[οὉ 19. Ψ ὅ9 Ὁ Ἐκοοὶ. 6᾽; 
Ἀι. τοῦτ Κι ττἰ; Ρχ. ληῆ. Ῥνοιβεη οἵ τι ϊβ οἶδβα νεσς ἀουθιϊεβ5 
οἔεῃ ποη- ]5γδοὶ τε, δηὰ δυο τοϊρηϊ Ὀε ἴῃς δεῆβε ἤετε (90 ϑιἰερίτ., 

ϑιδάς, δῃᾶ, 50 (Ἀγ 85 ἴῃς ϑεοοηά ἴδιτη ἰβ οοῃοοσγηδᾶ, Ὠς.) ; δυῖ 
ἴῃς φείεσαὶ ομαγαοῖεσ οἵ τῆς ἀεβοσίριίοηβ ἤοτε δηὰ ἴῃ Ὁἢ}8. ς, 7, 
οἾ "3, δῃηὰ τῃς οοπίταβὶ ἐχργεβϑεὰ ἰῃ Ὁ "Ὁ, πλλῖο 1 δἰπιοβὶ οογίδίῃ 
ἴαὶ τε τεῖος μὰ ἰῃ τηϊηὰ ἀἰβδο]υϊα ποσηθ σἱϊπουϊ τεζαγὰ ἴὸ 
ὩΔΌΟΙΔΙγ, δὰ μαι ἴῃς σνρε τυοναη 15 ΟὩς ὙὮΟ 15 ποῖ Ῥουπὰ 
ἴο ἴῃς τωδῃ Ὁγ ἱεραὶ 1165, ψο 5 ουϊδιὰς τὴ6 οἶτοὶςε οἵ ἢ 8 Ῥσορεσ 
τεϊδήουβ, ἰμδὶ 15, ἃ Βατῖοῖ οσ δὴ δα υἱῖετεββ. Ἐδβῃὶ: Ἐρὶςυγοδηίΐϑπι 

- ΤὨε 5Βιπιοοίδ, Ἷδλοϊηρ γοσὰβ σα ρίνεη ἰὴ 7.5 Ὁ; γλ 15 ἰάςπίοδὶ 

πὶϊὰ οὖσ νοῦβθο, Ἴχοορὶ ἰῃ ἴῃς ἢτγβι ποσὰ -- [ἰἢς βἰτοϊϊασίτγ Ὀεϊνεος 
ἴδς τοπ)ε5 οὗ ἴῃς ἴνο ἀἰβοουγβεβ τηδῖζοβ ἴῃς σερει του πδῖυγαὶ. --- 
Τῆς ΟτΤΚ. οοπηςοῖ ν. 1 ηοὶ ψἱτ ν. ἢ, Ὀυϊ τὰ ν.", τακίηρ ἴθι δ5 
ὅς ἀεδοτριίοη οὗ ἴδε ἱπἤσεηος οὗ ὑδὰ τηεη, δηὰ (οἰ ονίηρ ἃ Ηςῦ. 
τεχὶ νετῪ ἀϊδετεηϊ ΠΌΓΩ οὐἵβ: τό. 70 γένιουε λέ γα» ἡ ονε Τὰξ γερὰ 
404) σπά ἐεέγαπρε ἐλεε ὅονε γίρλέοως οῤίκίοπ. Μν τον, ἐξί πού 
ευΐ εομν σε ἑαὲέ βοσσεέεείον 97 ἐλδέ, τη. τοϊελ ἡογταξες “6 Φαελίηρ 
Φ7Γ γοωδὰ σπδ ογγεῖς τὰε αϊσίπε ἐσυεπαπί. ΤΆΪ5 ἰδ ἃ ὈϊΪ οἵ τα ίη- 

08] οὐ ΑἸεχαπάσιδη δ] ερογιζίηρ, ἢ ες ἴῃ γ᾽ τὰς ἩδΌ. ἰ5. ᾿Ιἴοτα!ν 
τιδηβϊδιεα. --- 17. ϑγηοηγτηουβ, ἴδγηδιγ. Τῇ βίσδηρε ΤΟΙΊΔΠ᾽ 5 
βοοίδὶ δηὰ σοϊϊσίουβ ἰηβάς!γ. ΤὨς τείδσεμος 8 ἴο ἃ πιδισὶεα 
ποιδῃ, δἀῃὰ ἴῃς “ηεμα 97 ἀξν γοωζὰ 15 ποὶ Οοὰ (1ο νῃϊο βεῶβα 
τὰς Ῥαγαὶ!ο ἶβτη 5 δαρροβεὰ ὉΥ βοῖηθ ἴο ροϊηϊ), Ὀᾳῖ με Ὠυθθαηά. 
Ἐοὸτ ἴδε υβς οὗ ἴῃς ἴοῖτα γ“γεδηδ᾽ (ΠΐρΚ) 566 τόδ 1η͵ Μίς. γ' 76τ. 2) 
ψ 50, τῆς 5εηβὲ ρμΐς, ἐμείγωείον, ἰ5 ποῖ ἰουηὰ ἱπ ΟΥ. Τῆς 
Εχργεββίοῃ οὗ ΟἿΣ νεῖβα ἰ8 Ῥθσθδρβ ἴἌκεη ἤοτὰ 7ετῖ. 37, ποτε ἴῃς 
δὰυϊίετουβ βϑρουβ6 [β5γδεὶ, σμαγρεὰ εῖτ ΠΟΥ ἰηβα 611|685 Ὀγ Ὑδηνςες, 
5 Ἐχβοτγίθα ἴὸ οὔγ ἴο δίπλ : “"») γαζλθν, “λοι αν τὰς “γε ἑδηια φ 7 μι» 
γοωδά, τὰδὶ 15, “τῇς Βυβθδηα οἵ τΊ γουϊῃ (οἴ. Ηοβ. 27.50.1) Ἐ2, 
165) τῇοπι 1 πᾶνε ἰογβαίςεη ἔοσ οἴμοιβ᾽" ; Ὀυΐ 116 16 ἱπβά οΠγ 

4 Οἱ Βυχιοτί, Ζεχ., 5. ν᾿ "ὍΝ, ἴοσ ἴῇς υϑς οὗ “γαναέαπ τοονεῶ ἃ8 -- γε π 
τοοεν διὰ λαγίοί. Οἡ ἴῃς ΟΤ. δεῆβε οὗ τσσηρε τυοπᾶν 58ε6ς Κυδπεη, Ζ π., [1 

ᾧργ; νη άεῦοετ, Ζέϑ. ες 4 7., ᾧ 3, ΑἸτα. 7; Βειμοὶεῖ, Φὲς δϑολίμας ἀν ἤσγι πᾶ 
κεν εἴς ἀδηε ἔγεμεν, Ὁ. τοῦ. --- Εἴ, ἰὴε Ἀδαχήνε: οἵ ἴῆς Ἐφγρίίδη Αγ, οὗ ἴδε Νεν 
Κιηράοπι (Εηξ. ἴταῃ5ὶ, ἰῃ δεῖ, Φζυϑέ. Σίμεγαΐνγε ἴθ Ζίῤγ» ο7 ἐᾷε Μογία᾽: δε 
127 α͵ν74). 
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ἴὰ ]ετ. 15 πβδ::οδ] δηὰ σιζυδὶ, ἰὰ ΡΥ. 1 15 ἱπάϊνϊἄυα] δῃά ρηγϑίςδὶ. 
Αἴ τδὲ βᾶζης {ἰπ|6, ἴῃς τηδιτίαρς- ΟΠ ψαῖίοη ἰβ μεῖς τεραγάθα 85 ἃ 
ἁἀινίηε Ἰαὰνν (Εχ. 203), διὰ 80 85 δῇ δρτεοηθηῖ ἢ Οοα ἴο ΟΌΕΥ 
δὲπι δηά (ἢ οὈϊδίη δἷ5 Ὀϊεβθίηρ. Τῆς Ηςεῦ. μα5 7 ἀεν Οοά; τὴς 
τοΤα βΕΏΘΓΑΙ ἔοττῃ 97 Οϑά (85, Δρραγεηῖυ, πῃ τὰς ΟΥκ.) 15 δοῖίοι, 
-- Τῆς οοποερίοι οὗ ἴῃς τηδγγίασε-τεἰδίίου ἱηνοϊνε ἴῃ [6 νεῖβα 
(πὰ [πτουρμους ἴῃς ΒΟΟΚ) ἰβ ἃ δἰϑὲι οὔς. Τῆς οἱὰ ρῥοϊγράπιυ οσ 
δέψατιγ (ἴὰς τοῖς ᾧρ ἴο τῆς εχ) ἰβ ἱρῃοσθὰ ; τροποράγτηυ ἰδ 
διξυτηεὰ ἃ5 ἴῃς εβ:Δ 0] 156 ἀ ουβίοθ. ΤὨς Βυβραηὰ ἰ5 ἴῃς ἱτυϑιεὰ 
(πεηὰ ; ἴδε τηλττίαρε-τς π48 ἃ ἀϊνίης Ξαποίίοη (οἷ. ΜαΑ]. 2.3). Τῆς 
εἐχργοβδίοῃ εοϑέμαη 97 Οὐα᾽ ΤΩΔΥῪ τοίδτ 5: ΠῊΡῚῪ ἴο ἴδ ζεποσαὶ ἰάθα 
οἵ βλοσεάῃεββ ἰηνοῖϊνθά, ΟΣ ἰϊ τῊδῪ ΡΟβϑιΪΥ δυὰς τὸ ἃ τεϊ σίους 
τρλιτία 6 -σετεηοηγ. ΟΥἁὨ ἴδε 5γδθ 118} τωλιτίαρε-ογοτηοηΐο5 οὗ 
ὰς ρῥγε- ὉὨσἰδιίδῃ ἔπιε τὰ κὸν {π|6ὲ. ΤΣ οἷά ουδίοτα νγγὰ5 τῃδὶ 
ἴῃς πολλὴ νγῶβ Ὁσουρῆϊ ἱπίο (πὸ τιδη᾿ 5 ἀνε ]ηρ, Ὁγ ἴπαὶ δοὶ Ὀς- 
οὐπίηρ Ὠἰ5 νῖΐς (ἀε. 245 2053. 1 ὅλῃ). 25 Ὁϊ. 212), ρυσοθδβε- 
ἸΏΟΠΕΥ (»εολαγ) Ὀεὶην ρΡαϊὰ τὴς (αἴμες (Οεη. 34}2 1 ὅλη). 1:85); 
ΒΟΙΙΘΌΣΩΘ5 ἴῃς τηδῃ, ἴῃ [Π6 ῥσέβεηος οὗ νύίζης58.8, δηιττηθα ἢἰ5 ρυτ- 

ΡοϑῈ ἴο ἴδκε ἴῃς ποϊβδῃ δ8 νἱίς (Εὖ. 4103), ἃ ἐεαβὶ νγὰβ βϑοῖηξδ- 
ὕπιες Βεϊὰ (70. 14} Τοῦ. 8,5), ἀηὰ τῇς Ὀτὰς νᾶβ Ἰεὰ ἴο ἴῃε ἢυ5- 

Ῥαηὰ 5 Βοσὴς ἰῃ ὑσοοδββίοῃ (Ψ 45." "5. 9) οὗ, Μι. 295. ).5 Αἴγδος 
οἵ ἃ τεϊϊρίοιιβ σ ΠΟΥ ΔΡΡΟΔΙΒ ἰῃ ΤΟῦ. 7}5 ̓ 51}..5 τ ῃετς Βαρυεὶ 
᾿λκεβ 5 ἀδυρῆϊος Ὁγ ἴῃς μαηὰ δηὰ ρίνεβ ΠῈΣ ἴο ΤΟ ίδβ 85 νεϊΐς, 
βΑγίηρ : σεεονΐπρ ἐ ἐλε ἔστο οὐ Μοσες ἑαζε ἀξν ἢ τὰν ,ατλον (ἴῃετε 
ν͵ῶϑ Αἷβο ἃ πτὶς οοπίταςὶ, ΤΟΌ. η1419.) ; 1 15 ποῖ τω ρσοῦδοὶς τπδὶ 
ἴῃ τηῖς ἰαῖου τἰπις ἰΐ τγᾶβ συϑίοΠΊΔΙΥ ἴῸσ ἴῃς (ΔΙΠΕΣ οἵ συιαζάϊδη οὗ 
ἴδε ὑτίὰς το δὐάτεββ ἃ νοσὰ οὗ ρίουβ σοιηβεὶ ἴο [Ὡς ΠΕΝΪΥ τηαττὶοὰ 

οουρὶο. Νὸο ραᾶσὶ ἰπ ἴδε σΘΥΘΙΏΟΩΥ ἀρρεᾶγβ ἴο πᾶνὸ Ὀδα ἰδίζθη ὈΥ 
ΡῬΠεδὲ οσ οἴδμει οδιοίαὶ ρείϑοῦ. Ὡῆδ τηοάοσῃ [ΕἸ ]5} πιλγτίαρο, 
τδουρὰ ἰτ αἰ ἴεσβ σοῃβι ἀογ ὈΪν ἔσοπι ἴῃς ουβίοτῃβ οἵ ΒΙ0]ς δπὰ Ταὶ- 
τηθὰ, ἰβ 51}}} Θβϑθ: Δ} ἃ ἔπ γ-ετειοηγ.ἵ --- 18, 19. ϑγυπουγ- 

9 Ο0υ ἴδε νἱενν [αὶ Οαπίίοϊες ἰ5 ἃ πεὰδάϊης-Ῥοετα, οοηπίϑιηρ οὗ ἴῃς δοῦρε βῃπρ 
ΒΥ ὕχγίάς, Ὀτίἀεφτοοιη, διὰ οοσηραηίουβ ἰπ ἴῃς τηδιτίαψο- ἐβναὶ, 5εε ὟΝ εἰσϑιείῃ, 

ἴὰ τ. Οὐ Ὺ οὐ Οδηίίοϊες; Κ. Βυάάς, ἱπ ἰὰς Λαο Ἡογ ἰδ, Μασ, 1894, απὰ ἴῃ 
85 Οοτοπι Ὺ οὐ Οδηϊ,, ἰῃ Μαγβ ᾿ακα- ονερεοπίαν; Ο. ϑἰεριεά, ᾽ολεεέέεά, ἴῃ 
Νονϑοῖκ 5 ίακάλονενεεκίαν. 

Ἔ8εε τῆς Ταῖὶπι. ἱγεαϊῖβεβ, Διεξμό. ἀπὰ δϊδδιλ,, ]. Ε. Θοδγδάεσ, δαίσμη σεν μ᾿ 
Οεὐνδωοὰς ἐ,, ἑαένε: “αὐ. γμάενλλννες, ἀνὰ 1. ΑὈγδβδηις, γειὰ Σὲ ἐκ ἐλε Ἀφ άϊε 

Ἄγε", τῶρό. 
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του, ἰαΤΏΔΙγ. Το ἰαϊε οἵ ἴδοβα νῶο γίεἰά το ἴῃς φοἀυσθοις οὗ 

τῆς δἀυϊετεβε: ῥἈγείοαὶ ἀδαῖῃ ἰ8 (μεῖς ροσιίου. Τα πλοδηίηρ ἰ5 
Ρ δίῃ, δαὶ τς Ἔχαοὶ τεπἀ θείης οἵ ν." ἰ5 ἀουλα]. Τῆς Ηεὗ., 48 1ὲ 
βἰδῃάς, τουσὲ ὃς τοπάἀετεὰ “ἠέ οὐνμᾶς ἄστυ το ἀξαζὰ, ἀξγ ἀσωσο,; Ὀαϊ 
ἀελία, τὰς ἄσμσε σῤῥοίπίεα 70» αἡ ξοίπρ (Τοῦ 3033), που! Βαγά!γ 
Ὀε οαἰ]οὰ ἴῃς μουβε οἵ οῃς ρείβοῃ ; ἴδε τεπάουίηρ σήέ.... ΖΕ Α ΦΥ͂ 
τοί ἀδν ἔσωσέ, ἴαὶ ἰδ, ῖτ μος νἱβίϊοσβ (Βδιιοδ. ᾿ς. Νονπ.), ἰ5 ποῖ 
Ρέτηϊβϑιδῖ6. ΤΟ τεδάϊηρ οὗ ἴῃς Οτκ. (νδοβε ἴεχὶ αἰβετεα ἔτοτα 
ουγ Ηεἶ.), τάς λας «εἰ ἀεγ ἄσμες ὁγ ἀεατὰ (δλἀοριεα Ὁγ Βίοἶκε}}), 

ἄοεβ ποῖ βῖνε ἃ βαιἰϑίδοϊοσυ ἐβουρῆῖ -- Βεσ πουϑε, ψῃϊοῖ 5 οα ἴῃς 
ξατῖδ, ἰδ ποῖ ὨδίΌΓΑΙΙΥ τορτεβεηϊεά 8458 Ὀείῃρ ὉγῪ ᾿Πεδῖι, πδῖο ἢ 15 
(Βοσς ἴῃς υπἀετρτουπά- ποιά ; δηὰ ἴῃς Ηςῦ. ρτεροβίῃοι, Ξε τεμεῖν, 
τηυϑὶ 50 [δι ὃς ομδηροά ἴο οπς πιεδηίηρ πέσαν, ὅγ. Τῆς ρασαὶ- 
Ἰεἰίϑτι βυφρεβῖβ ἔπδὶ ἀσμσό ἰ5 ἴῆς 5υθ)εοῖ, ἀπά ἃ σμδηρε οἵ τὰς ΗςὉ. 
δοοεηῖβ (ποῖ ἴῃς φοῃβοπδηῖ8) ρἶνεϑ ἴῃς ροβϑί]ς βεῆθς, ὄσεσς ἄφεση, 
οἵ «ἱπᾷς ἀρισν, τὸ ἐξαάΐς ἄσισμ, ἴος ἴιε νετῦ. Τῆς Ρἱοῖυσε ῥτε- 

βεηϊεά 15 οὗ ἃ ραίδ πιϊοῖ Ἰεδὰς οπὶ ὑρρεῖ δαγίῃ ἴο 5860], ἰκΚς 
ἴῃοβε ὈῪ πιο Οἀγβθουβ δἀῃὰ ΑἼἌπεὰς ἀδβοεμὰ ἴοὸ Ηδάδϑ ([685 
ῬΙΟΡΔΡΙΥ οὗ 4 ῥὶς τὨτουρὴ πιο ἢ ος δἰηκβ ἱπῖο Θῃ6ο1) ; οὐ τ 5 

ἀονηνατὰ ραϊῃ βς δῃὰ ΠΟΙ ριιοδβῖβ δηΐεσ, δηὰ ἔσοθι ἴῃς ἰδηὰ οὗ 

τῆς ἀςαὰ [δον πενοῦ τεῖϊυσῃ. Α ρει σὔδηρε ἱπ ἴῃς Ηεῦ. αἰνεβ ἃ 
νει τηθδηίηρ ροές ἐἶρτυη, τὸ ἰσαάῖ; ἄστυ (τη}, υϑοὰ ἱπ΄ ]οΟὉ 21} 
οὗ ἀεδβοθηΐ ἴο 88.601), ἃ βθῆβϑε ψῃϊοῖ 18 ρεσῆαρβ ἱανοσεὰ ὉΥ ἴδε 
β' Π}}1Δ. Θχργαβϑίοῃ ἴῃ 5. ---- ἴσμσε (Ἰ τῆς τοχὶ 6 οοιτεςῖ) ἰ5 ἴδε 

᾿δοάς, ἴῃς ῥἷδος ἔτοπὶ νιον ρο65 ἴῃς ραΐῃ ἰὸ ἴῃς Ὁπάεγπνοιὶά, 
ἢ σοπηοϊαιίοη οὗ ““ Πουϑεῃο]ά,᾽" τῇς πουιδῃ δηὰ ἴῃοβα πῦο. 5Ὸ 

ἴο ἢεῦ βουβεὲ. “2εσίὰ Ξξξ τς τεαῖτῃ οὐ ἀεαίῃ, ὅῃιεοὶ (εἴ. ψ 919 Ῥυ. 
κ᾽ η5). [Ιεἰ5 ποῖ ἃ ρίαος οὗ Ῥαῃίϑῃπηοηί, Ὀυϊ ἴῃς δὐοὰς οὗ αἱ ἰῃς 
ἀεαά. Τῆς ρυηίβηπιεηῖ τοίδιτοα ἴὸ ἴῃ ἴῃς νεῦβε ἰ5 ὑσχειηδίυγο δὰ 
ὈΠΠΑΡΡΥ ἀεαῖδ, πο 15 ταργεϑεηϊοὰ ἐνοσγνθοτε ἰῃ ΟΤ. 85 ἃ πιῖ5- 
ἰοτίυῃο, ἃ νἱβιϊαϊίου οἵ Οοὰ 45 τειϊγί δυϊΐζοη ἴοσ στοηράοϊῃρ (29᾽ 
ψ 9.8}; Ἰοηρ [π{ ἰ5 τῆς τενναγὰ οἵ ἴῃς ροοά (32), Ὀυϊ τῇς ἀδγβ οὗ 
τὰς νἱοκεὰ 5.14}} Ὀς σαὶ 5ῃοτὶ (107). ΤῊΪ5 ἰ5 τῆς οἱά- ΗΠ οῦτγεν οοη- 
ςερίου, μι 1ἰπ|ϊ15 τρογα]-βρίγίτια] 116 ἴο [86 ῥγεβεμὶ ποιὶά. 
Ηετε Οοά, ἰξ νὰ8 μεϊά, ἀϊβρϑῆβεβ γενγαγὰβ δῃὰ ρυμπίβῃσηςηῖβ ; υθεα 
οἷς δι45 εηἰεγεὰ 560], σοά ἢο Ἰοηρεῦ ἴἰδίκεβ δοοουπῖ οὗ δίπη (ΟὨΪΥ 
ἴῃ 100 14} 2655 ἰ8 ἴῆετε ἃ βυρροβιίίοη ἴῃδὲ ἴῃς ρονεσ οὗ ἴῃς αοά 
οἵ μεανεῆ τᾶν οχίεηά ἴοὸ ἴῃς πάογνου ). Πεαῖῃ ἰ5 ἴῃς ρἐιγεῖςδὶ 
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εὐοηὶ πο ἸΓΔΏΒΙΕΙΞ ΤῈ ἴοι ἴῃ βρῆεσε οἵ δοϊ νι ἴὸ τπδῖ οὗ 
Ἰπδοῦνηγ, πεσε (Πόσα ἰβ ὯῸ σαϊδιίίου Ὀεϊνγθθ δ δὰ Οοὰ (158. 
48.) Τῆϊΐβ οοποερίοῃ δϑεὴβ ἴο Ὁς ἃ βυγνῖνα! οἵ ἴδ δ Ὺ 
Ὀεϊϊεῖ της δϑοιριεὰ ἴμε Ὁπάεσπου]ὰ ἴο ἃ βερασαῖς ἀδἰν (30 ἰὼ 
Βαυγϊοηΐα), ἱπάερεηάδηι οἵ ἴῃς ἀεὶ προ συϊεὰ ἴῃς ποιά, δηὰ 
ΒΌΡτοΠΙα ἰῃ ἢπὶβ ον ἀοτηδίῃ; ἴῃς δυδιειτδηθδῃ ἀεὶ νδηϊβῃοα 
ἄοτα ἴῃς Ιβγδε 8 αγπίετα, Ὀὰϊ ἴῃς σὰρ Ὀεῦνγθοη 5060] δπὰ τῆς 
Ὅοά οἵὨ 15τδεὶ τεπιδίης ἃ. Ῥσονεσὺβ σεϊδίῃβ ἴῃς οἱὰ νίενγ ; 115 ἰάδα 
οἔὗ τᾷδε διῖυτε “πε 15 σίϊπδοαιϊ εἰδίοαὶ οἰεπηςηίβ. --- ΤῊς δλαδες (Κε- 
Ῥμιδίσ) ατὲ ἴῃς ἀεδὰ, ἴῃς ἱπηδθ ϊληῖβ οἵ 58: 01.5 Ἑδυιηὶγ οοπαϊ- 

ΟΊ 5, Βυ0ἢ 48 αἰδιίποοηβ οὗ τδηξκ, δὲ σεργεβεηῖϊθα βοιηθῖτηοβ 85 

ςοπιϊπυϊηρς ἴῃ 560] (ΕΖ. 43.255. 19ᾳ. 147), Ξοτηειπηεβ ἃ5 ποῖ σοη- 
Ὠπυΐηρς (Ὑοῦ 35. ψ 882), ὙΤΈς γεῤλαίνε ατὲ πϊῖβουϊ τηυπάδης 
Ῥοόνει ΟΥ 5ἰρηίβοδηος (138. 142), δηὰ τῆς ρίουβ διηοὴρ ἴδει 
ολποοὶ ῥσαίϑε σοὰ (188. 38} ᾧ 88).Χ}}),. Υεῖ [μεν τᾶσες Ῥορυϊδεὶγ 
1οῦρηι οὗ 85 δείηρ ροΐβ, ΟΣ 88 Ῥοββεβϑίῃρ βυρεζγηδίυσαὶ ΡΟ ΕΙΒ 
(1 ὅϑλ1:). :ϑδ 158. 835, ἃ βυγνίναὶ οἵ τς ρῥγίπητῖνε Ὀδ]οΓ οα τῆϊς 
Ῥοϊῃθ. [Ιπ Ρχυ. ἴῃς [δοῖβ ει ρῃδβίζεὰ ἅττα ἴηδὶ μεσ οχιβίθηος 18 
σους ὨΔΡΡίης55, δηὰ παῖ [ΠΟῪ πόνοσ γεδεγηι ἴο ἴἷνε ἴῃς [6 οὗ ᾿ 

118. φαστἢ ὖ --- ΤῊΣ σίάς φΓ Ζξ τὸ ἴἰὰς ογάϊμασυ δαυῖῃ]γ πε, τοὶ 
ΤΩΟΓΑΙ-5ρ᾽ Πυδ] 1 οἵ βϑαϊναϊοη. Τὰς βἰδίειηεηϊ ἰῃδὶ ἔοσ ἴῃς νἱο- 
τη οὗ ἴπε δάυεσοββ ἴΠποσο ἰβ ΠΟ τείυγῃ ἴο (Π|5 ᾿ς ἰβ ποῖ τηδδηὶ 
ἴο ἱπάϊοαϊς παῖ ἴοσ οἴποῖβ (πὸ [Ο]Ἰονεῖβ οἵ νγ͵βάοπλ) ἴπετε 15 
τεΐυγῃ, Ὀπΐ ΟἿΪΥ ἴο οἰ ρμδβίζε ἴῃς ἕδοϊ τμδὶ τῆς δὶς οὗ δά υϊζεγεῖβ 
(Ρτειηρδΐυσε ἀθδῖἢ) 5 ἱστενογβι δῖε. Ρσ. 45 ποίην εἰβενῆογε οἢ 

16 Σπ ροΒβ: Ὁ ΠΠγ οὗἁ τεϊυγῃ ἔτοπι ὅΠεο], Ὀυϊ 1ἴ τᾶν Ὀ6 ἀβϑυτηεὰ Πδὶ 
115. δυΐμοτβ ββαγοὰ ἴῃ6 ορίπίοῃ ὀχργεβϑοὰ ἰὴ ἴῃς οἵμες ᾿γϑάουι 
ΒοοῖΞ (1οὉ 1453 Εοεϊ. ο᾽ Βεη-ϑίγα τη). 

9. Ἐ Ὁ (15 Ὀγ 50) ἰδ τεηἀεγοὰ δ5 πουῦ (δ᾽ ἴῃ «ἐαλ ερντῖν. δῃριὰ 30 
Οτ.) ὉΥ 811 Ντββ. εχοερὶ ρετῆ. 6ῦ, νοβδε κατορθώσεις ΤΩΔΥῪ ὍΣ ποῦ ΞΞ Ὃ (30 

15. Βαυπιρ.), οὐ νοτῦ -Ξ ἑάσω «“λα}} εεέαδίἑεα, τὰς πουποίοττῃ οσουΓ εἰβενγῆοτε 

ΟἿΪΥ οπςε, ᾧ 963 (ΗεὉ. 973), πὰ τμδῺ εἰηρ. ΞΞ γ)90 ; Ὀεΐνψεει ποῦ ἃπὰ νετῦ 

ἴὰ 6 βασὰ ἴο ἀεοίϊάς, Τῆς ἴεχὶ οἵ ἸΒ ῥτγεβεηῖϊβ ἃ βετίους τγι ἤπιϊςαὶ ἀππου τ 

4 ννβείδεν ἴῃς ἰετπὶ Ὧδ8 ΔΩΥ͂ εἰγπηοϊοξίο] οοππεοιίοῃ νε (Ὡς φεμε!ς πάπα 
Κωρλαίνε (1. α11 αἰ.) ἰδ υποετιδίη. ΟΥἁ, Θοδνγα!γ, ἴῃ ΖΑ͂ 7., 1898, 1. ΡΡ. 132 Ν᾿ 

Δ1π τῃς οὔδουγε ρδεβϑαρε 1398. 2619 ἰξ ἰ5 ἀου θυ} προεῖπεν ἴῃς τεΐίδσεπος ἰ8 ἴὸ ἃ 
παι οηδὶ γεξιιοϊαἰίοη (5 ἱπ Ἐς. 32) οἵ ἴο δόσῶς 5οτὶ οἵ ἀρρϑώγδῶςε οἵ ἴδε τερ δέτε 
ὉΒ ἴδε ἙἈΠὮ. 

᾿ 
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(κ τ, ἰῷ νἰςβ με βδαάβε ἰδγεε πουδς οοσας, ἔπε ταγίδπε ἰδ κοοά). Τδε αἀϊδε- 
ἙΝ τοδὺ δε τετοονοὰ ΌΥ πτίωρ πὌΨΠ, ἔγουι ψ οἷ ὈΦῸ παῖσαι οὐδε πίϊποῦι 
ἀμ ΌΪΥ, ἐδρεςίδι!γ 1 τπς δοεῖθε μδὰ 18 ἴῃ τϊπὰ. Οτ. “Ὁ ὈοϑΌ. ---10. ἘΝ 5; 
( ἐὰν γὰρ -- ὃκ "3. --- ἢ 3"; ΘΒ τὴν διάνοιαν, (Βδκ Α σὴν διάνοιαν. --- Ἦ᾿ Ὁ»; 
(ὃ καλὴ εἶναι δόξῃ. --- ΤΒε τδος. νῦ. 5)" τῖτδ ἔεπι, δα). γγ ἱς ροεῖς [ἴοεπθε, 

ἃς ἰῃ 80 1.45 2035 (πβετε Βὶ., πδο Βετε ὈῪ ἃ ἰοὴρ ἱπβοττίου ἱπισοάποες ἃ πιδϑς. 
80)., τοϊλίῃς ἴδε πιδες. υετῦ); Ἢ ἰδ οοπειταοὰ νῖῖδ ἔεπι. μεεάϊοδις ἰῃ [28. 47} 
ψΨ 1395 Πδῃ. 124, (᾿δὲὶ ἱς, ἰῃ ΟΤ. τἴἄγες ὕτωες τὶ τοδος. διὰ ἴἄγες τίσηος τῖτα 

ἔεια. ὑτεάϊοδίεβ. [πὶ ἴδε ἔοιτμεσ οδδε ἴξ δρρεᾶδζξ ἴο δε οοποείνεά οἵ ἴῃ ἃ ξεῆεζαὶ 

ἯΔΥ ἃ5 ἃ ἰΐπρ (ρετῇ. ἂβ ἴδε δοῖ οἵ ἱκπουίῃρ) πίϊδουϊ τεραγά ἴο φεράες; βΞες 
οἶδεν οδδες οἵ βῦοβ ἐτεθάοτῃ ἱπ Εν, δ 1742.--- 11. Ἦ ποιὸ; Θ ((01}. Ὁγ 5) 
βουλὴ καλὴ, ἴο ἱπάϊςαϊο (δὶ Ὃ ἱξ δεῖε υδεὰ ἰῃ φοοὰ βεῦϑε. τη ]]δεῖγ ἴος 
Ἔ τῦϑὴ Φ (Δῃά εοὸ 45) μας ἔννοια ὁσία. --- Οἡ ἴδε καῇ. ἱπ ΠΡΎΩΠ δεὲ Ἐν, 
8 2ζ0 α, ΟΙςε., 8974; ἴδε πρ- ἰς ἴον Π2)-.» ἰδ τδίο ἢ Π ἰς γοναὶ -ἰεϊετ, διὰ ) ἴῃς 

νεῖ -επάϊηρ (ξυτνίναὶ οἵ ἴῃς Ἐπετρὶς ἔοττα). --- 138. ἢ Ἴτσν; Θ ἕνα ῥύσηταί 
σε, ΔΡῥατεΏ Ξ Ὁ; “5. κσογγι, δ πὶ τὰ, Ἐκ ἐγ μασίς, ρετῃ. Ἱπιρΐ. ἱπειεδά οἵ 
Ὁ διὰ 1π|., μετὰ. ἔτες τεπάετίηρ οἵ Ψ᾽; Βὶ. πτὶῖϊες Ἴὔτῃ οἱ τῃς στουπὰ {δὲ τμἰς 
ῬαγΑρυδρἢ 'ς ποῖ ἃ οοπϑεαῦεῃος πὶ δὴ εχρίδπδίίοα; οἱ ἴπὶς ρμοίπὶ δες ποῖες 
οἱ γΥ.3. γ δείίζες ἰακεὴ ἂβ βυῦραι. ἀεδηίηρ ΤΥν; ἴδε Νι:α. τεπάες ἴξ ὉΥ δὰϊ. 

Οἷ. Σηϑλ τ-οτσθοηη; ΘΒ κα ες μηδὲν πιστόν (Δπὰ 10 558: πιδιρ.); Η-Ρ ᾿ 
(Ξοὰ Μνεπεὶ 8645 Μδζοο, Ν) διαστραμμένα (Δπὰ 50 458) -- ̓ ᾽ ---18. 6 
δεξίπς τὴς ν. ψίξδ ὦ, ἀρρδγζεπεν τεδάϊπρ κ᾿, ἃ ματος ψ ὶο ἢ ἄοες ποῖ οσους 
εἰδενβεγε ἰῃ Ῥτ., διὰ που]Ἱά ποῖ Ὀς ἀρρτορείδις βεγε. Οἱ ἴδε νοοδ᾽σαεῖου οὗ 
ἴδε δῖ. (2) κΞες Δι οί, ς 3 ὁ, αἰὰ οἱ ἴδε δοοεπἴυδιίου ςες Βᾶν- ὨἊπίσζεο, ποῖε 
οἱ ἴιὶς νετϑε. --- [ἢ 2 οἷ, ἱπειεδὰ οἵ " δηὰ [ηἰ, (γ5) ΦΞΨΦΕ, πανς 1. δπὰ νῦ. ος 
Ῥδιῖςρ. σνα τοαἱξ, ἴτεε τεπάετίηρ πδῖο δ ψίνες ἔπε βεϑε οἵ 38] οοττεοῦν, δα θαϊὶ- 
τυΐοι οὗ ἴῃς οοδεαϊπδιε ίος ἔπε κυδοτάϊπαις οοπειτυςίου. Β[. Βετε τεϊδίως ἈΝ. 

--14. Η-Ρ 23, 68 αἰ. ρτεῆχ ὦ. --- ἸὮ γὺ γινγη; Θ ἐπὶ κακοῖς. -- ἘΠ τλοπτ, 
τε ἀείεςξ, ἴῃ ϑοπις Μ55., ἰλἰκεη δβ εἰπρ. ἰὼ δ ἅτ. --- ΤῊς Ξεςοηὰ γ, 

βαρροτῖεὰ ὈΥῪ 41] Ντεα., ἰξ κοσιενμαὶ μασὰ, Οτ. τεραζάς ἰξ δ5 ἀϊξῖορτδτω, ναὶ (δε 
ταγτμτο ἐδ 1ς ἔος ἃ νοτὰ Βετε; Ὦγε. επιεπὰς ἴὸ γι, θὰὶ ἐδε ἐμέφωϊῥίες 97) ανεοίλεν 
'ς Βαγαϊγ ρμοβεῖδίε. Βδπίηρ ἃ κα ϊδίδοίοιυ ετεμἀδίίου, ἢ πολὺ Ὀε τεϊδιηςά. --- 
16. Τῆε ἰεχὶ οἵ ἘΝ πιδῪ Ὀε τεπάετεὰ τοῦθ 4γε «γοοξεαὶ ας ἐν ἐδεῖν ῥαίὰς απαΐ ῥεν- 
ὑενος ἐπ ἐλεὶγ τοῦγσ, οἵ ἃ 3 ἸΏΔΥ ὕὈε ριεῆχεὰ ἴο ΡΩΝ, οὐ ἴδε 3 οπιπῖεὰ (0 
Οὐοτῖ) Βείοτε ογυσο; πὶ [δὲ ογτάες ὈΘΡΡ “κ (οσ “Ἴμ2) β ποὶ αΐϊε φαϊίείας- 
ἴοτγ (εἶ. τοῦ τοῖ 238. 12); Ὦγε. ((οοννεὰ Ε΄ Κδπιρ.) υτὶϊεβ Ὀνθρ'Ὸ (85 ἴῃ 10), 
8 ΡΒοΒο[ΟΔΙ ἜΔΣΥ εἰπεπάδείου, ἴδε Ὁ Ὀείηρ Ξαρροξεὰ ἴο δανς ἐδ] εη ουἱ 
τὨτουρἢ ῥτγεοεάϊηρ Ὁ, Ραὶ ἴδε οτγάετ ἰβ εἰμεν ἀροῖπεὶ ἰμἷἰ5 σοπειγαοιίου δ,νο. 
Τε εἰπιρὶεκὶ τεδάϊηρ ἐς ἰδδὶ οἵ ἴῃς Νι:Ἂ. (εχοερὶ 4), νβῖς ἢ Δρρδεεβεὶν ἀϊὰ 
ποῖ δδνε 3 Ὀεΐοεε γὺ, τοῖσσε ῥαζάς αγε ἐγοοξεά ακπα ἐλεὶ τοαγς ἐκέφωξέοωαε,; (Βε 
ογάεσ ἰὼ ὑμδὶ σδβε Βογὰ!γ πιδῖκες ἃ ἀ:βησυ ιν. --- ΕἸεἸὰ Ξξυρσρειῖ ἴμδι Ἐ, εἰ ἐπλενεες 
ζέστα: ἐογαδε ἸΟΔῪ Ὦδγς Ὀεεη ἱπβυεποεὰ ὮΥ Α καὶ θρυλοῦσιν; οἴ. ]οδ 17} 
πῦετε (ὃ θρύλημα (ον ϑρόλλημα) -- 38) ὉΨῸ ὁγ-τοον αἱ. --- 16. (δ [ας ἃ τεχὶ βου 
ἀϊβετεηὶ ἔτουι ἔδαὶ οἵ ἘΠ: τοῦ μακράν σε ποιῆσαι ἀπὸ ὁδοῦ εὐθείας καὶ ἀλλό- 

τριον τῆς δικαίας γνώμηι --- ἃ οοποεηυεῶος αἰϊδοδβεὰ ἴο ν.}δ ἱποϊεδά οὗ ἃ πεν 



ΙΠ. 9φ-ἴ δῚ 

ῬδΙδρταρ. ΤὨϊΞ ἰβ ποῖ ἃ βογῖδαὶ δεϊεζορτατα οἵ ἴδε ραγιίίσυϊας ποεάς οἵ 33), 
Βαϊ δῷ ἱπάερεπάεηϊ ΔΙ] εφοτίσίπρ τεαάϊηρ οὗ ἴμε βοβοοῖβ Τῆς πεχὶ βεοϊΐου αἷϑὸ 

ἰδ ἴδει δ ἃ ἀδεςγρ[ίοῃι οἵ πιοζαὶ (ὉἹ]γ, δῃιὰ ἰβ ἰηἰτοἀυοεὰ Ὀγ ἴδε νογάς υἱέ μή: 
σε καταλάβῃ κακὴ βουλή (εἴ. ΒΘ γ). ὍὙῆε οοππεοῖίου ἔανοτα ἴμε ρεϊβοῃδὶ 
Ρίςἴυτε οἵ ΚΒ; ἰδς τεδάϊηρ οἵ (ὃ {]Ἰυείγαϊες [Βς τηδηπετ ἰπ ΒΟ ἢ ἴπς ἐχρουπάετις 
τ λὰ δοιῖθεβ, ἰὰ [εγυβαΐετα δηὰ Αἰεχαπάγία, βοτιεϊίπλες ἀεαῖς τὶ δας εἰ δίοδὶ 
τεχῖβ δα 115. --- ὃ. ττῖϊεβ [τρί δἵ (Βς Ὀερίππίηρ (δπὰ δὸ Βί.), ἱπβετὶ μῦΌσγι δ8 
δα δ]., οἱηἱια ττν (ἔοτ ἴδε βαίκε οἵ Ὀγενῖγ), διὰ ἔου ἢ πρῦτη δας μϑϑπῸ, ροκεὶ- 
ὈΪΥ τ πρῶπϑ (Βδυπιβ.}, [βουὴ τἈϊ8 '8 βεπογαῖν τεπάεγεὰ ὉΥ ηὔπμ (Ρίηϊ,). 
ΒΙ. οπιῖῖβ πυος οἡ γῆγι ποδὶ στουπάδ, Ὀὰὶ (ἰδ βοεπιδ ΒδΡΪΥ πΕΟΟΒΒΆ. --- 
11. Ἦ ὐκ; Θ διδασκαλίαν (ΘΌΥ͂ μάθησιν), ρτοῦΔΌΪΥ ἐπ δοοογάδηος νεῖ ἰἰ5 
ΔἸ]εροτῖςαὶ οοποεριίοῃ οἵ ἴῃς ραββαρε (οἴ. Αταπι, 100), δπὰ δὸ δβεσ. Σ ; 
Φ κ»)0 γεαγεν, εὐμεαίον, Α ἡγεμόνα, Θ ἡγούμενον, Ἐ, ἄμε. ὙΒουφὴ πο 

γι. τεπάετε ΕΥ̓ “έεναϊ, μὲ βεπβε ἰβ δεδιγεὰ ἰῃ Ἠεὺ., διὰ ἰβ ἴ8ε ταοῖ δρργο- 

Ῥείδιε Ββετς. Τῆς ἴ. -Ξ- εσνεέ οἵ ὀγέν' ἐσρείλεν, «᾿Βεῶος ϑεταϊτὶς ἐξομεανά, ΗςὉ. 
ἐεααΐεν (Ὀεδὰ οἵ οἶδη οἵ ἰτῖρε), Ηεῦ. Ατς. “ἑονά, Αχδῦ. οονεβοῖφ (Δ ὈοΟΚ), 
Ατϑσω. δακᾷ ; ἴδε οεἰρίῃ οἵ ἴδε βεῆξεβ σχ (Ν. ϑεπι.) διὰ “δὲ (486., Αστδι.) ἰ5 
ποῖ οἰεδγ. -- ὮΝ ππῦν ΓΥΣ; Ο διαθήκην θείαν τ-- Ὀνπὺν “) (απὰ 80 δ Βἰ), ἃ 
Ῥεῖϊετ τεδάϊηρ ἴβδὴ ἴμαὶ οἵ ΚἈ8.--- 18. Ἐ) πισν (τα εἰ); (ΘΒ εἰ. ἔθετο -- πγῦ᾿; 
ΦΡ' ὡρισεν; 45 τῶέφ ᾿γχεῖς (γγΌ τὸ ππον, τέρεαϊεὰ ἔτοῖν ῥτεοςάϊηρ ν.) δάἊ 
φἀγεελοίας (ΞΞ 2Π0Ὸ) 97 ἀεγ ἄομτε αμα ἐδε τον (ΞΞ τμ) 97) Δεν ῥα; ὅδ, 
ἔγεεῖγ, τυάοσε ἄσεδε ἐς ἐπ ἐΐε αἰερῥλ 97 «εαίὰ; Ὦ, ἐμεδέμαία εἰ. .. ἀονεος εἕμς. 

ΞῚ ταν, ἴεπι., οδῃ δια δἰαπαὰ τἱτ πλᾶδο. ΓΝ) (Ἰ “2 ᾿γεζε τοεδηὶ δα Το εοϊίνον 

ἧς νου]ὰ ῥσχοῦρδῦϊγ μανε ἃ ρίυγ. νεσῦ); ππϑ (δῖ. (Ὠϊτὰ π), ἰπουρἢ ἰξ ὀσουτα ἰπ 
Οἱ οπὶγ οπος, δπὰ ἴβεὴ ποῖ σετίδί εἰν (158. 5138), τῦλν Ὅς ἴδε ἃ τὸ ἐμεδίρρες, 
σέπᾶς (ἸΌπ [5π68}, οὐ νγὲ τῆδὺ υτῖϊε ππρ (οἴ. ἡ τογὍϑ); μετῇ., Ββονγενεσ, νὰ 
δῃουϊὰ τεδὰ γαι. --- ἈΝ οὐκοῦν ὅν; ὃ μετὰ τῶν γηγενῶν (Η- 103 γηΐνων) -Ξ- 
" Ὧκ; ὙγΎ. δ τεπάετίηρ οὗ “ ἴῃ οἶδ, εἰϑενγβετε οἵ Ὺκ (7[ετ. 3252) οὐ. ὈἽΝ 2 
(Κ 4938); ἰῃ ΥΥΘ γ1 γηγενοῦς πρωτοπλάστου 5 Αἀδη). Οδῃ γηΐνων “αν 
Ῥε ἴδε ἴσὰς τεράϊης Βεῖε διὰ οἱδὴ οἵ. γήξνος, Σ Ἰοὺ 418 τῷ Ἃ»2. (δ δες ἴδε 
ἀουθ]εῖ ταρὰ τῷ ᾷδη -- οἱκν ὃκ (οἴ, οἴ8). ΤΈς ταεαπίηρ οἵ ἴδε δίδει ἴῃ “ ἰδ ποῖ 
φετῖαϊῃ, ΡΟΒΣΙΟΪΥ ΞΞ τοεαξ, σινενγἾεες (οἴ, 158. 1410); Ὀαῖ (πὶξ “απ Βασαϊγ Ὀε (ἢς 
εἰρη! βοδιου οἵ ἴδε ζεπΕ]ῖς “. --- 10, Οὐ ἴΒς ἐπαϊηρ ἴῃ 7)209" βες Ἵτίἰςδἱ ποῖς οα 
135 -- ὸγν νι δ᾽ Βεας ἵνο τεδάϊηρε : οἱς, γυΒίο ἢ δρρεδῖβ ἴο Ὀε ἴδε εδιϊϊες (30 
125.) ἴαϊκεβ. Ὁ ὃς ρδεᾶ., καταλαμβάνονται, διὰ ἴος ΤΥΤμκ δας ὑπὸ ἐνιαυτῶν 
Ξε γΏδ, οὐ Ἐπ (οὗ, τ Κι 869 ψβετε ἐν. ΞΞ Ὁ}, βοσί δαὶ εττοσβ, ἴδε ἰδίϊεσ, ρεγῇ., 

ἔτοτω 32; ἴδε οἴδετν ἰς ἰἀεητοαὶ τῖτ Ἐ} ἐχοερὶ τμαὶ ἴοτ 90 ἰξ ραϊδ εὐθείας (65 
ἀγαθάς), ν᾿ ἈΪΟΒ τοΑῪ ὃς Δ τιογα]ἰζίη ἰπιετργειϊδιίου δῆεν ἴδε πιδηπετ οὖν. 6 ΤΠ, ος 
Ῥεγῇ. (125.) ἃ πιδυχίπαὶ ποῖς, οὐ (Βδυπιρ.) ἃ ἰαπιΐίας ἴση, τ ΒΟ μας εἰεοιοά 
1τδε οτίρίμδὶ ποτὰ. Νείϊδεν οἵ ἴβεβε τεδάϊηρε οὔεσξ δγ δάνδηϊδσρες ονεῖ [μαὶ οἵ 
Ἐ!.--ἴὸοι ἮΝ υὐν᾽ 55 δας γυΣἼΠΌ, γεπεενεόεν, σε ἢ ἰὼ ἴῃς σοηπεοϊίου γίεϊ δ 

ΠΟ βεῶφϑε, δηὰ ἰδ εἰπεηάεά ὈΥ [δῇ. ἴο ᾿9υῸ σέσέν. Φῖ οπιΐϊ» βυ. ἱπ "ΝΣ, 
διὸ, ὈΥ πᾶ οὗ ἱπιοτρτεϊδιίου, δὰ ον δῆες γγ2ν". 
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21, 382. Οοποϊπεὶοδ, οἰδεϊπρ [δλ0 Θομοθα ΒοΣθοε οὗ κοοὰ δϑδὰ δοὰ 

4:. Ἐοτ ἴδε υρεῖρδιὶ ε[.4}} ἀπννεὶ! ἴῃ ἴδε ἰαβὰ, 
᾿Απὰ ἴδε ρετίεςϊ 8.)8}} τεϊωδίῃ ᾿βεγεὶῃ; 

22. Βαϊ ἴδε πὶοκεὰ δ.)8}} Ὀς ςαἱ οὔ ἔτοτα τΒς ἰαβὰ, 
᾿Απὸὲὸ ἴδε τἰγαυερτύεβθοῖς 8}8}} Ὀε τοοϊεὰ ουἱὲ οἵἉ ἱξ, 

41. ϑγμοηγιωουβ, ἴογηδιγ. Τῆς τεπασὰ οὗ ἴῃς ροοὰ εἰδίεὰ 25 
τηοῖνα ἴοσ στίφῃϊ οοπάυςι, Οἡ τῤγῆρλξ 5εὲ ποῖς οἱ ν.ἷ, ἢ δ εγζεε, 
ποῖς οὔ 13, Τῆς τενατζὰ οἵ φοοὰ πιξῇ ἰ8 ρετωδῃςηὶ δροάς ἰῃ (ἴῃς 
Ἰαπὰ; ἴδε γενιαῖη τε σωγυΐδε (οΥ δέ Ζ74), ἱταρ] 65 τμδὶ σετιδίῃ ῥεῖ- 
ΒΟῺΒ τε εἰεοϊεὰ οἱ ἀεβισογεὰ ἴτομῃ ἴῃς ἰαπὰ (δες πεχὶ νεσβθ), ἰῷ 
νὩοἢ ἴῃ 411] σδιδϑίσορῃςθβ ἴῃς σίρβαϊεουβ ἃγε τηδίηϊδίηθά. Τῆο 
ἐχρσοββίοη δἰσελ ἐπὶ ἑὰς ἑακαὶ (ποῖ φανγλ) γεΐετβ ἴὸ τὰς ἰδηά οἵ 
1βτϑεὶ. ΤὨε δηοίεηι 1βγδοι δὴ οοποςρεοη ((ουπὰ 4190 ἰῃ οἴδμεῖ 
ῬΦΟΡΪΕ8) τῶβ ταὶ σοάςβ δῃὰ τζδη ψεῖς διἰδομεὰ ἴὸ ἴῃς 8οϊ]. Τῆς 
ξοὰ ρτοϊεοϊεὰ ἷβ οσῃ ἰαπὰ δηᾶ 0 οἵδε, δηὰ ἴῃς οἱ ζεῃ 85 βυςῖὶ 
εηογεὰ ἴῃς Ὀδηεῆῖς οὗ [5 ρχοϊδοϊοῃ. ΤῸ ἰεᾶνς ἴππὸ ἰδηὰ νγᾶ8 ἴο 
1οϑε οὔδβ σοῃῃδοϊίζοη υυἱτὰ 115 ἀεῖγ (1 5. 26 2 Κ. ς"7) δηὰ ἴο 
εἶνε υρ ἴῃς τενασὰβ πῃ ΐοἢ ἷθ ἕδνοσ ργοπιῖβεὰ. Ηδηος ἴῃ ρασὶ τῇς 
ΔΏΧΙΟΙΥ οὗἩ ἴῃς Ι5γδο Πβῃ ἰδ ἴο δοῦσα ἴα δᾶ ἰτὶδθ ἕδπιν δηὰ 
ἱπάϊν᾽ δ] τρδῃ ἃ ροββεββίοῃ ἴῃ ἴἣε Ἰδηὰ (7. 2᾽ ΕΖ. 4755 Νυ. 16) 
Ἀυύ. 45 δῃὰ ἴῃς ροπεαιορίεβ ἰῃ Οἤτσοη. δηὰ Νεῖ.), ἰπηροπιεηῖ οα 
ὙΠΙΟΣ τὰ5 τεραταςὰ 45 ἃ στεᾶὶ οσττης (Μίς. 25 Ὠι. 190." 2)}7 Ρχ. 225 
23). Ιβτδεὶ, απὰ τοὶ δὴγ οἴβοσ ἡδιίοῃ, ννὰβ Ὑδῆν ἢ 9 οὐ ΡῸ5 
Βαββίοῃ δηὰά ῬτορεῪ (Εχ. τοῦ Ὦϊ. 1432 26} ψ τ4ς΄, οἴ. Τίι. 25 
ι Ῥεῖ. αἦ. ΤὨῦυβ ἴῃς Ἔχρτγεββίοη σε ἐπ “ἦς ἰαπά (ψ 45} 5, οἵ. 
Με. ς5) οᾶπις ἴο Ὀε δαιϊναϊςηϊ ἴο ἐηΐον “λε ἰνίπε γαυον ανπά αἢ] δε 
ὀέκεείηρε 97 ἐξέ, ἀπιὰ βασι 15 ἰῖ5 βεῦβε ἤεσθ.0 ὙΠουρὮ ἴῃ ἰδίου τ{1πλε8 
ἃ ἴατρε Ῥατὶ οἵ ἴῃς εν ἀνεὶς ουὲ οἵ Ῥαϊεβέϊης, [Ὡς οἰὰ ἐχργεβϑίοῃ 

με]ὰ 15 ον 458 ἴῃς 5υταροὶ οἵ παρρίῃηςβϑ, δηὰ στ ἴὲ τὰς ἢορςε 
τετηδίηδὰ οἵ ᾿νίην δηὰ ἁγίηρ ἴῃ ἴῃς ᾿ἰδηὰ ψἱτ ποι τῆς ἀἰϊνίπε 
Ῥγοσαΐβεβ Ῥεϊϊενεά το Ὀς οοηπῃεοῖϊεὰ." --- 32. ΘγΥΠΟΩΥΠΊΟΙ 5, ἴεῖ- 

ὩΔΙΥ. Ἄοοηίταβιεα ἔλις οὗ ενϊ]άοειβ. ἤήοζεά ἰ5 ετωρογεά ἰῃ 
Ρχ. 8ἃ5. ἃ βεΏεΓαὶ ἴεπη (ἰοηρς πῖτ ,Ὑρολολ) ἴοσ ἴῇοβς νῆο ἀἰϑοασά 
δηὰ ἀἰβοῦεν ἴπε ἀϊνίης ἰδνν οὗ νίβάοπμι. ΤῊ τινε βοῆς ἰ5 

δ Μυρὴ οἵ (δὲς ἐξεϊίης 51}}} γεπιαίπβ ἰῃ οουπετίες ἐπ περί ἴῃς δ᾽ ἃτε εχοϊ δε 
ἴτοτα ἴδε τ ρὨΣ οἵἉ οἰ ἰσθηβηὶρ ; ἰἰ πα5 αἰπιοαῖ οοπιρ)είεῖγ ἀϊδαρρεδγεὰ ἐμ οουηίτίαβ ἰὰ 
Ἡ ΠΙΟΝ {εν Βανς 1} οἰνἢ] τοοοχπίίοι. 
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ἀουνιϊ, Ὀσὶ ἰῃ ΟἿΣ. 1ξ ΘΟΙΏΠΔΟΗΪΥ τοεδης »ισγαζν ὁαά. 11 ἰδ 4λ15ὸ 
ἃ ἰοτεῃϑὶς ἴεπτα (ἴ[πε Τορροκῖῖς οἵ γμ57), εἰ κυ νης ὁμέ τυλοες κα5ό 
ἐκ αν ἐς δαά, τυγολξ, οἵ σφ μαρεα το δε δαά (εἴ. Ἐχ. 23); τς 
Οδυξδῖνε οἵ ἴδε νεσῦ -Ξ- σύ μαάγέ οπέ τογοὴν ον ρμέδδν ἐπι ἐομ»ῇ (17" 

Ἐχ. 2252 158. κοὐ 7οῦ 15). [πη ἴδς ρσορδεῖοδὶ δηὰ δμἰβίοσίςαὶ 
Ὀοοῖα ἴδε ἤουῃ βΘΏΘΓΙΑΙΥ τλεδης ἴποβε πῆο νἱοϊδῖς τῆς τηοσαὶ ἰἂν ; 
ἐπ ἴῃς Ῥεβ. 1 15 οἥδῃ υβεὰ, ὮΥ ἃ ῃδῖυταὶ ἰγδηβιτἰοῃ, ἃ5 ἃ ἤδτηδ ίοτ 

ἴῃς ρΡετεεςσυίΐοις οἵ [ετδε] (ψ 17} 98..}}} ,,.. Ὁ) Χο 41). [Ιπ Ἀγ. 
ἴδετε 5 Ὧ0 ὩδΔἝοηΑλὶ ᾿ἰηχϊϊδίοη ; ἴῃς πο κε δζὲ ἴΠεΥ οἵἁ 4]} ἡδίϊοης 
ἩΟ ἀἰβοῦεγ ἴῃς ἰανν οἵὗἁἉ τἰρἢϊ. --- ΤῊς ἴεττὴ δσποργέεεοῦς οἵ ζαίδλζες 
ἦβ Βετε ειρὶογεα 85 εαυϊναϊδηϊ ἴο τοΐοξεά. Τῆς ΟἹ ΊΠΔ] βθῆβε οὗ 
ῖδε ποσὰ δοεβ ἴο ἱῆνοῖὶνε ἴτε ἰάδα οἵ υπάἀειθμδηδ ἀεαϊίηρ, (αἰτἢ- 
Ἰεσξῆεθς ἴὸ δὴ Δργδοιησηΐ, ἸΤεδΌ ΠΟΙ (70. 9Ῥ 7εγ. 1), Ὀυϊ ἴτ ἰ5 
εχϊεπάεὰ ἴὸ ἱποϊυάε (αἰ Π] σβηςββ ἴὸ ἀυ δηὰ στρ ἱπ ροπῃοτγαὶ 
Ξε σακεχνέσοονε. ἸῺ ἴῃς Ῥεδβ, ἴξ βοηθεῖ πηε8 πλθδῃδ. [εν βὴ ἀροβ- 
ταῖε5 (Ψ 255). --- Τῆς νεσὺβ ἴῃ ἴῃς νεῦβα ὄἜχργεββ νἱοΐεηὶ οχιγραϊίοη 
ὉΥ ΔΩΥ τηρᾶπη85, ὈΥ ἴῃς πδηὰ οὗἨ τβᾶὴ οὐ σοά. Τδε ἤτβι (ΓΓὩ) ἰ5 
ἴδε στη υδεὰ ἴῃ ἴῃς ᾿ερα] ῬΟΟΪ5 ἴο ἐχργεββ ἴῃς Ἔχεουζίοη οὗἉ ἰηϊοὶ- 
εταῦϊς οἤεηάειβ (24: 2εγτομ ταὶ δὲ ἐμέ οὗἹ γον λὲς φεοῤά,. 

1ν. ἡ αἱ}; ἴῃς ϑεοοηὰ (ΠΏ2) ἰ5 οπος υβεὰ (Πι. 285) ἴογ τῇς 
ἐχρυϊΞκίοη οἵ ἴδε Ὡδίοῃ ἴτοπι ἰϊ5 ἰδηὰ. ΤὮς τίει οἵ ἴῃς νεῖβε 
ῬΙΟΌΔΌΪ [85 ἴμιοβε μδ᾽(οοηΐοαὶ 568 ἴῃ τη, Ὀὰϊ εἰ ρΙογς ἴα 
τοῖος ἴῃ τῆς ὑγοδάεϑι βθηβε; τ βῃΐδουβ ῬΕΙΒΟΏΒ, Ὦς 84 Υ8, 5841] 
Βᾶνε ὩῸ ρΪδος ἴῃ τε Ἰδηὰ οἵἁ ῥσοζωηΐβε, ὨῸ οἰδίπη, {πδὶ 15, ἴο μδρρί- 
ὯδΞ58 ἴῃ (ἢἷἰ5 1. Ηΐδτο, 45 οἰβενῆεσε, ἰῃς τηοᾶς οἱ ἐχεουϊίοη οὗ 

τς Ῥυπίδηπιεηϊ 5 ποὶ 5ἰδιδὰ, Ὀυϊ ἴῃς ἀϊνίης ᾿πάρτηδης ἰ5 ἴο Ὀς 
υρειβίοοα 85 οοιηΐηρ ἴῃ ἴπ6 ΝΑῪ οὗ πδῖἴυσαὶ δὴν ((ουτγίΒ οἵἁ ἰανν, 
[λϊϊατε οἵ Ρ]Δῃ5, βίοϊκῃθβϑβ, ῃδίυσαὶ ἀθαῖἢ), οὐ Ἰσου ἢ βρεοὶδὶ ἀἰνὶπε 
ἰῃϊεγροβίου (νἱοϊεης ἀςαῖδ). 

40. ἘΞ 0550 Τυῖ; (δ τρίβους ἀγαθάς, δοοοτάϊπρ ἴο ἀρ. ἔαϊδε τεδάϊηρ οἵ 

18ὲ δρῦγεν. “329. -- 31. Τῆς Οτἰς. Μ55. ἐχβίδις ὑνὸ τεπάετγίηρς, νὴ ἃ πυπηδεῦ 

οἵ νετῦδὶ νδιϊδιΐουβ. Τῆς οὔς ἩδὶοΒ ἀρρεῶσε ἴὸ Ὀς πεᾶγες ἴο Ἐ᾿, της 
χρηστοὶ διὰ ἄκακοι, ἱς ἰουσπὰ (45 ἀουδὶεῖ) 'π Οοπιρὶ. ΑἸὰ. ἀδπὰ (τ οὐεὶ.) 

58, 0 σιθκον ὁ 9, Η- 23, 103, 109, 147, 248, 252, 253, 254, αἰ,, ἃ Βτοῦρ 
προ δυσροεῖς ἃ Του ἰπδίιΐου οἵ ἴδε τεοεπείοη οἵ Γὐοίδι φοὰ δοῦλα οἵδες 

νεςεπείοι; ἴδε οἴμετ, πτιτῖηρ εὐθεῖς ἀρὰ ὅσιοι, ἰΒ με ἴεχὶ οἵ (ΒΡ, ἀπά δρρεδιβ 
ἴο εἴονν ἴδε Βαπὰ οὗ δὴ Αἱεχαπάτγίδη τευΐδος (δες ποῖς οἱ ν.33). --- -38, ον Ἦ 
ὈΥΨ (Ὁ Βε5 ὁδοὶ ἀσεβῶν ((Β61 ὁδοὶ δὲ ἀσ.), ἃ ἰῃ Ψ 12 (785.), ἴτεε οσ ςδγεὶεββ 
᾿σαποοσ ριίου οἵ α Οεἶ.. ϑογῖρε, ρετῇ. οοττυρίίου οἵ ὅτι (Η εἰά.). --- Ῥ γι", Οαἱ 
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Ιπιρέ,, τορεὲ ὃς ἴδκοπ δὲ ἱπάεί,, Ὀαϊ [πε ῥδγβὶ εἰ δπι βυρρεδὶ ἃ Ῥαββ., δὲ δῇ 
γεββ. Βανς ἰξ (ἰΒουρὰ [δἰ πιὰ Ὺ Ὀς ἴτες τοπά τίη); νὰ ἵΔΑῪ ροὶπὶ 48 Ηοΐ. (80 
Β,.), ἃ ἔοστα. ψμῖοδ, Ββονγενοτ, ἰδ ποῖ ἰουπά εἰδενῆοτε; Οτ. γττ', Ηοί. οἵ πὸ; 
Οοιῖ, Εταηϊς., ΝΊΓ. οὗ π0). --- ΒΙ. οταΐϊϊβ γκὉ (85 ρεζῇ. ψίοββ ἴο "280, υγβῖς ἢ ἴῃ 
αοὶ ἀοεβ ποῖ ἀρρϑᾶγ ἴῃ ἴῃς δἰπιῖας ραββαροβ ὁ 1)9. 53. 5.88; γεῖ δυςἢ ἀεϊετζηι- 
παιίουβ οἵ ΠῚ ὈΥ πουῃϑ οὗ ρίδος οοοὺς εἰδενδετῖε ([εγ. 3.519 ΕΣ, 2571, εν. 17), 
δηᾷ ὈοΙὰ ταγίμπι δἀπὰ σγηίαχ ἀρρεᾶς ἴο ἀειπδπὰ ἃ πογὰ δος, "ΣΌὺ δεὶμρ 

οἰδβεγνίβε ἰεῆ πίϊπουϊ δηιϊεςεάςεῃϊ. 

ΤῊΐβ Ἑδαρίου 8ἰδῖθβ ἴῃ 6 δοοπουῖοδὶ οσ ῥγυάεοηῖίαὶ σοποεριίοῃ οὗ 
τῇς ροοά [1 νϊςι 15 ἴα ρσενδιηρ νίενν οὗ τς Ὀοοῖκς οὗ Ῥτονογὺβ 
(δες ποῖς οὐ 13) ; ἴῃς τπιοῖῦνε ὑυτρεὰ ἔογ ροοά ἰἰνίηρ ἰβ ἴῃς φαγί Ὦγ 
νὑο}}- θεὶηρ πιϊοἢ αἰιεηάβ 1. ΤῊ βοτῖ οἵ εὐἀδεοιηοπίβῃι, ἰῃ πο ἢ 
(6 ἰπάϊνίυλ] δοίοσ δίοης ἰ5 οοῃϑἰἀδτγοὰ, δὰ ἰἢς σγενγαγὰ οὗ νἱγίυς 

5 Τεργεβεηϊθα ποῖ 8ἃ5 ἱηνασγὰ Ὀὰϊ 48 ουϊναγὰ (Ἰοηρ [ἴὸ, Ρδᾶσε, 
ΒΟΏΟΣ, σίοεβ, 866 Ἂἢ. 3), ἸΏΔΥ 86εῖῃ ἴο 8 Θἰ πο ἀείεσξίνε ἴῃ 
βόνεγαὶ ροίϊηῖϊβ.Ί [ ἀοδβ ποῖ ργεϑεηῖ ἴῃς βοοὰ 45 δὴ ἱπάδρεηάςηϊ 
ἰάδαὶ, ἴο Ἐς ρυτβυεά 50] εἶγ ἴοσ 119 οὐγῃ ας; ἰξ ἀοἊβ ποῖ μοϊὰ ὺὑρ 
τῆ6 ἰρμεβὶ νι ]]-θεϊηρ οὗἨ ἴῃς νοσϊ ἃ 45 ἴμ6 ροαὶ δηά βἰδηάαγχὰ οἵ 
τοοσγὰὶ οοηάυςΐ ; ἰξ 8405 ποίῃϊηρ οὗ ἃ βυιηραίῃεϊίς σοτητωυηῖν δηὰ 
οσοὔρογδοῃ οἵ πιθῃ 88 ἴῃς ἱῃβιγατωθης ἕοσ ἴῃ6 ἀδνεϊορηιεηΐ οὗ ἴῃς 
τοΥΑ] ἰδ ; [ἃ τα κεβ ἢὩ0 ἀϊγεοῖ τηεπίοη οὗ ἴῃς διπσοη οἵ οοη- 
βοίθῃος 88 τη σαὶ ριυϊάε ; δηά ἰΐ τρδῖζοβ [6 υητηοαϊβεὰ ἀδοϊαταϊίοι 

τῃδῖ νἱγῖας 15 αἰνγαγ8 αἴτϊαπάθαὰ Ὁγ ουὐϊπναγαά ργοβρεγίγ. [ἢ [ἢ 18 Ἰαϑὶ 
Ῥοίης Ρσ. τεργοβθηῖβ ἴῃς οἱ ἀ- Ηθῦτεν νἱονν, ἢ ἰοἢ τοδάθ ὯῸ δηλ  γϑὶβ 
οὗ ἴῃς ποῖ [ἰἔς, οοηςεῖνοα οὗ ροοάῃεβ8 85 οδεάϊεησς ἴο ουϊνγατὰ 
ἰανν, μοὶ ά ἰλδὲ ἴῃς ἀεἰΥ σοπίτγο!εὰ ἐνεῖν τηδῃ᾿β ᾿ΐῈ Ὁ οσοαϑίοηδὶ 
δηὰ ἱπιτηεαϊαῖς ἱπιεγνεητίοη, δηὰ 50 Προ σββαγν τεραγάεα ῥγοϑ- 

Ρετ 88 ἴῃς δοσοιῃρδηίϊμεηξϊ οὗ οὐὈεάΐδπος ἴο ἀϊνίης ἴα. ΤΉ 5 
Υἱενν ἰ5 οοτηραϊοα ἴῃ ἴῃς Ὀοοῖς οἵ ]οὉ ; Ὀυξ ἰξ ἀρρεᾶῖβ ἴμδὶ [0 Ὁ 5 
ἀτρυτηεηῖ τηδάς {{ππ||6 ᾿τηργεββίοη (ροσθαρβ ὈΥ τεάβοη οἵ ἴῃς αὔβεῃσς 
οὗ δὴ εἴμίοδὶ σοησεριίοι οὗ ἴῃς ἔυΐϊυτε [{{6}, δηὰ τπαΐ πιδὴν οΥ 
πιοϑὲ οὗ ἴῃ6 8ᾶρ65 58} οί ίηρ τόσες ργδοί λιν ΠεΙ ρα] τμ8ῃ ἴῃς 
οἷά ροβίὕοῃ. Α58 βϑοοὴ 85 ἴῃς ἰάδα οὐ διΐϊυσε σοϊηρθηβ ἢ νγᾶβ 
6512] 15ῃεἃ (5. 3), τῆς ἀοοίτίης οὗ ρῥτεβεηὶ τουγαγὰ ττὰβ τηοάϊβοά ; 
ἴῃ Ργ. τηῖ8 ἰάδα 15 ποῖ δοοςαριεὰ. 8ες ἴῃς πιτοἀυςίοη, 8 ς, Α, 
δηῃὰ καὶ 6, 4. --- Τῆς ἀείεοϊβ οὗὨ εἰ 41] ΤΠΘΟΥΥ ταεπιοημθὰ ἀῦονα ἃγὰ 
ἴῃ ρασὶ ὀχρίαίηθα ὮὈΥ τῆς δἰπὶ οὗ ἴῃς ὈοοκΚ. Τῆδ βασεβ 0 ἀουδὶ 

τοοορηϊζοα τὰς ἐπποιίου οὗ σοηβοίεῃος, ἀπὰ Ὀεϊϊονεὰ ἰῃ τὰς ναϊυς 
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οἵ πρῆϊ ἴῃ ἰϊ8ε!, Βυϊῖ {ΠΥ γοῦν πεϊά ὑπαὶ ταὶ πεπ πορά ἰς 
ποῖ οἴ ῖςα] τπθοτυ, Ὀυϊ ρῥταοῦςαϊ οοπϑίἀδτα σης ψίο 584}} Ποῖρ᾽ 
ἰδεῖ ἴο ἴίνε νἱγϊυουθὶγ. [Ιπ τη 8 ΠΟΥ σεῖς στὶρῆῖ --- ἴῃς τηδ85 οὗ 
τῆδ ἅτε σοῃίτο Ϊοἃ ὉΥ {ποὶγ ταϊδιίίοης ἴο ομς δΔηοῖθεσ ἰῃ βοοίεϊγ, 
δηὰ Ὀγ ἴῃς Πορς οἵ τενγασγὰ δηά ἴῃ ἔδασ οὗ ρυῃίϑῃηπιεηῖ. [{ ἰ85 ἴσιιε 
4150 τῃδἱἴ τη θη β Ἔχροσίθηος ἢδ5 ἰεὰ ἴῃδτὰ ἴὸ Ὀοϊϊενε ἴα ροούπδβο 
ἰδ ῥσοδίδθϊε ἴοσ [15 1Πἴπι ἃ5 νγοὶ] ἃ58 ἴοσ ἴῃς [Π{|ω τὸ σοῖς. ΕὐγΠΕΓ, 
Δ ἰάδδὶ εἰδειηεηῖ ἰ8 ἱπισοάυσεα Ὀγ ἴῃς ἰἀεημβοδιίοη οἵὗἨ πνίβάοπι 
πὰ της Μ1}} οὐ Οοά, νῆϊοῃ ἰ5 μοϊά ἴο Ὀς ἴδε δρϑβοϊαῖς τγἰρῶϊ, δηᾶ 

ὉΥ τᾷδε Ῥεγβοηϊβοδίίοῃ οὗ πψίβϑάοπι (ς ἢ. 8) 45 (οί 8 ἤγβι ογεαδϊίοῃ 
δηὰ ἱητηδλῖε ἔπε. Τῆς βᾶρε5, ἰξὰ πιᾶγ Ὅς ἱπίδττεα, πηθᾶῃ ἴο 58} 

ἴδαῖ ἢς τβο σοῃηθοῖβ ἢἷ5 οἴ πίοδὶ ἴδνν ἢ (οα 15 ῥχονἀθὰ στὰ ἃ 
τεβισαϊπἰὴρ ἰπῆἤυξησα 30 (Ὧσ 85 ἢς ἔδαιβ σοά, δηὰ υ]τἢ δῇ εἰενδίίηρ 
ἰηθυεηος 50 ἴδ ἂἃ5 ὃς ἰονεβ ῃΐπμβ. [ἋΣἡ οογίδίῃ ρᾶββᾶσοβθ (43, ἴοσ 
Ἔχᾶτηρὶς, 2.) ΠΟῪ ἀρρθᾶσ ἴὸ τεδοῖ (πε υἱἰπιαῖθ πλοσγὰὶ] σοποδρίίοῃ, 
Βδιλαὶγ, [ἢ 6 εἰ δῖσ4] υπίοη οὗ τλδῃ νὰ αοα σοηοείνεα οὗὨ 845 ἴδε 
τηογαὶ ἰάθα]. ΤΉ δθς σΟῃβ, ΕΓΔ Οἢ5 τιυϑὶ πῃ αν οὐ Ἰυάρτηδηὶ οὗ 
Ἡἢᾶὶ 5εθτὴβ ἴὸ 6 ἃ ὉΔ]α}γ Ὁσυάθηταὶ βοῦετας οἵ εἰ ῃίςδὶ 16. 

ΠΙ. Τπγοο ἱπάοραπάθηϊ ἀἰδοοισβθδ ΟΣ Ῥδγαϑτδρῆδ, ἱπισοάποοὰ 
Θδοῖ ὈΥ̓͂ [ὁ δὐᾶγοβδ «ΠΥ 801, 811 ΠΟΤ ΟΥ̓ 1688 ἔΥΑΩΊΔΟΘΙΤΔΙΥ. 
Τῶο ἢτεῖ (ν.}.}) οοπεϊδίδ οὗ οχβοσίδίίοις ἴο 290]10ὉὙ [Π|ὸ ὑθδοιθτ᾽ 5 
ἰμεϊσυσείοι (ν.} 5) δῃηὰ οὔεοσνο Κἰ πᾶποδβ8 δηὰ ἱσπῖὶ (ν.᾽."), ἴο ἱστπεῖ 
ἴῃ Ὑδανθι δηὰ ὅδασ εἷπὶ (ν.5 3), διὰ ἴἤο Βόποσ Εἷπὶ ΜΓ ΪῸΔ οπ0᾽5 
τοϑ] ἢ (ν.". ἢ). ὙΠ βοοοπὰ (ν.}}.:5) εοἵβ ζοσίαι [π0 γδ]π0 οὗ ἀὐνίπθ 
οὐδείδαϊηρ (ν..}.. 3), 16 Ῥχϑαίοπεπθα οὗ ἮΤ ἰδάοπι (ν..5.5), δῃὰ Ποῦ 
ἴπποῦοι 1π σσοϑίϊοι (ν. ἢ. Το τδἰτὰ (ν᾽. 35) ἀοδοσῖθοα [16 
Δ61} ὙἘΟᾺ οὐπιθε ἔσγομι ἀϊδοσοίίοι (ν.5.32) δῃὰ ἔσοπι ἔπ ῥσοῦθο- 
οι οὗ ὙΔΆνΘΙ (ν.᾿5. 5), οπ᾿οὶπο ποῖ ΡΟΣ Κί πάπα (ν.5. 5), δπὰ 
βοῖς ἔοσε [16 τοι δαξοι οὗἨ [Πὸ ἀρτῖχιΐ δπὰ [16 τὶοκοὰ (ν.35.5). 
Τῆς ταϊγὰ ἀρρτοόδοῇςοβ, ἰῇ ρατῖβ (ν.52. 3), τῆς ἔοττῃ οἵ ἀΐβοουτβς οὗ 
ἐδ. 25--2]. Τῆς ροοιίοαὶ βισυςυγο οὐ ἴμ6 ομαρῖοτ ἰ5 ἀἰβείο αὶ, τῖτα 
ἴουσ-ἴωε βιτορίιεβ8, (πουρῇ ἴῃ βοῖλς ρδοθϑ ἴδε ἔοστῃ ἰ8 οὔβουζε. 

ΕἸΒΘΤ Ὀιβοοῦδβθεξ. Υ,. τ--ἴο. 

1. ΜΥ το, ἰογρεῖ ποῖ τι ἰπδιγαςτίου, 
Βαϊ Κεερ τι σοπιπιλπάπηοπίβ ἱπ τπαϊαά; 

84.. ἔοτ Ἰεηφῖῃ οἵ ἀδγε δῃὰ γεδι οἵ [1π 
Απὰ ρεδος ψ|}} {μῈ} δεσίονν οὐ ἴδιες, 
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4. 1εῖ ποὶ κἰπάπειβ διὰ ἰδ δίποδι ἰδανε ἔδεε --- 
Βιδά ἴδεπὰ ὁ5 [Ὁ βεοὶ []"-- 

4. 80 νυἱϊξ ἰδοὺ Βπὰ ἕανοσ δβὰ βοοὰ εσερυῖε: 
νὰ Οοὰ δηὰ ποδ. 

8. Ὑχαεῖ ἴο Ὑδδνε υἱῖὰ 1} τ᾿ Βεασῖ, 
Απὰ Ἰεδῃ ποῖ οῃ 1πΐδε οὐγῇ υπὰειεϊδιϊηρ; 

6. [πῃ 1]} 18} νσαγὰ δοϊκπον)εάρε μΐτη, 
Απά Βε ν.}}} διωοοῖδ ἴὩγ ραῖΐδβ. 

ἡ. Βε ποῖ νὴῖξε ἴῃ τεὶπα οὐ εγε8 --- 
Ἐεδσ Ὑδανε, δὰ ἴση αὐγὰ ἴτοσα βἰῃ ---Ὃ 

8. Ὑδεῦ πὶ} ἔπεσε Ὀς ΒΕΔ ἴο ΤΏ «Ὀοὰγ» 
Απϑὸ τείγεβσηεεῖ ἴο τ γ Ὀοπες. 

9. οποσ Ὑδδνσε ἢ ΒΥ Ἡεα , 
ΝΣ τδς Ὀεεῖ οὗ 8}} [Δ τενεῆαε -- 

10. Ταῦ νυ} Κἂν Ὀδτηδ Ὀε Α]1]εὰ πῖϊἢ «ΟΟτΏ» 

Αμὰά (Ὡγ ναὶ Ὑ1}} ονυεσῆουν Ὑἱ}} πιυδί. 

ΤῊς τοδοῦοῦ Θχῃοτῖβ ἴδε ΡΌΡΙ] ἴὸ τϑιρεταρεσ ἢΐβ ἰπβίγυςοα, 
τρίηρ ἴῃς δἀναηίδςε ἰξ Μ1}} Ὀτίηρ Ὠΐτ,. ---- 1. ΘΥΠΟΠΥΤΩΟΙ, Ἰ ΓΏΔΙΥ. 
Ἐχμοσίδίοῃ. [11.: δέ ζὰν ἀεαγέ (-Ξ ταὶ) ζεοῤ (Ξ-- χυατᾷ, ῥτγε- 

561γ6) νη») εον»»»παπάνισηξ. 05 τι “ Ῥυρ]]},," 85 πῃ ᾿τὮ. Τῆς οου- 
ἴεηὶ οὗ ἴδε ἐμεγμεδον (αν, ἔογα4) ἰβ ἴοὸ Ὀς ἰηΐειτεὰ ἔτοτῃ ἴῃς 
Ῥτεςερίβ οὗ ἴῃς Βοοῖκς οἵ Ῥσ. ; ̓ξ 15. δἰπιοδὶ Ἔχοϊυβίνεὶυ τροσαὶ ἀπὰς 

ταὶ ρίουβ, πδνοσ πδίίομαὶ, Ὀὰϊ αἰτγαγβ ἱπάϊνϊἀυδ], νΕΓῪ τασεὶν οοτο- 
ΤΩΟὨΪΔ], ὩδνοῚ ἀορτηδῖῖο. [ἱ πυ5 βΒἰδηὰδ ἴῃ σοῃίγαβὶ τὰ τῆς Ὁ γα 
οἵ ἴα ῥτορβδεῖ, ψῇοἢ 15 ὩδΠοηδὶ-τεἸ σίου (3016 οσβὮ!ρ οὗ Ὑδανεῃ 
δηὰ οὐὈεάϊεηος ἴο Πἷβ «}}}}, δηὰ ψἱτἢ τπαὶ οὗ ἴῃς ῥσίεδι (Ρεηίδ- 
τεῦς ἢ), ΒΟ ἰ8 τυ]. Τῆς βᾶρὸ ὑσεβθηῖβ ἢ πη56}} ἃ5 δυϊπου 
δηα βουζοθ οὗ τηοσδὶ νἱβάομι ; ῥχίθϑὶ δῃηὰ ῥρσορῆεῖ βρεᾶῖκ οἠΐῃ ἴῃ 

πε ἤδῦις οὗ γαμπεῆ, ἀεοϊδσίηρ ἢἰ5 νογά. Τῆς ῥσορδεῖ, ἰΐ ἰδ βαϊὰ, 
ὙὯο 5}}4}} Ξβρεαὶς ἃ νογὰ ποῖ ρίνδη πἷτη ὉγῪ Οοὰά 5}4]} ἀϊς (Πι. 1:85), 
ἐνε ἰδουρῇ ἢς Π45 Ῥεδὴ ἀεςεϊνεὰ ὮὉγ Υδῆνει (ΕΖ. 149) ; ἴῃς βαρε 
Βηάβ ἰδ ποσὰ ἴῃ ἢ15 ΟἾΤῃ τηϊηὰ ---- ἰῇ ἴἢ6 ῥγοόρῃοὶ [ὨΪ5 18 ἃ οζίπις 
(Ες. 1335. Τῇὴίβ ἀϊνεοιθιν 15 186 τεϑυϊΈ οἵ ἴῃς ἀἰετεπος οἵ ἴδε 
Ῥοϊηῖβ οὗ νἱεῖν οὗ ἀϊῆετεης ρεποὰβ οἵ 158:26]1 } 5}: Ὠϊδίοσγ. Τῆς 
βᾶζεβ Τεργεβοηῖ ἃ ρεοᾶ οὗ στεβεςομ, ἰῃ σῃΐϊοἢῦ Πυπδ 116 ἰδ 
βιυάϊ!εα ίοσ 15 οὐγῇ βαϊο, δῃὰ 16 παῖυγαὶ ἰάνγβ ἱπνεβχαϊεά. --α 

4 Τϑε Ἐεοείνεὰ Τεχὶ δὐὰς; γᾶν ἐλονε οη ἐλε ἐαὐε 977 ἐὰν νεἰκα (τ. ἀεα»). 
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8. ϑίηρὶε Ξεπίεηος, πῆϊο πᾶν Ὀς ἸΑΚΘΏ 45 ὈΪΏΔΙΥ, ΟΥ 85 αυδιίθσηδιγ- 
ἰστδιγ. Τῆς τον. [Ι͂οηρ [ἰδ ἰ5 οοῃηβίἀετεὰ ἰῃ ΟΤ. το ὃὈς οὔς 
οἵ ἴδε οδίεἶ Ὀ]εβϑίηρ5 οὗ ταδῃ 5 ἰοῖ (Εχ. 203), ἱποϊυάίηρ, 458 ἰὲ ἀοό5, 
τις ἰάςα οὗ μαρρίῃςββ (30 ἴπδὶ ἴλς ἢγϑβι ᾿ἰΐης ταϊρῆϊ Ὀς τεηάετοά: ὦ 
ἔοης απάᾶ λαρὴν ἀ7ε). ϑδεοὶ οἴετεαά ποιμίηρ --- [ἂς ἸοΏροΓ οὔς 
Ἰινεὰ ου φασί ἴῃς ρτοαῖεσ οὔ δ᾽ 5 ὁρροσγίυ μι 68 ἕοσ νοσὶς ἀπ δη)ογ- 
ταδηῖ (1538. 38 6ς Ὁ." Δ αξε ἰ5 οτἱ κίῃδιγ τυλοίξπεος, εονηβέδίεπεες 
47 εοπαϊίο. Ιτ ἰβ υϑεὰ οὗ ὈοάΙΪγ ἢοα τὰ (αςῃ. 295), οὗ ρο]τεἰοαὶ 
οοῃοοτά (7υἀ. 417), οἵὗἨ ἐπδηα]γ τοϊδείοα Ὀεϊνγθθη τηθὴ (ψ 419), 
οἵ πδιίίοηδὶ ἰταηαυ γ δηὰ ϑδίειγ (]ες. 6." 335), δηά, 45 πεῖς, οὗ ἃ 
ἔεῃογδὶ σοπαϊδοη οἵἉ ἔτεεάουι πὶ ἀδῆροῦ ἂπὰ ἀϊβιυγῦαπος. Τῆς 
τείδσεῃςο 5 ΓΙ σΩ ΑΓ ἴο ουὐϊνατὰ αυἱεῖ, τπουρὴ ἰηνναταὰ 5Ογθη [ 15 
οἴ οουζξβα ἱηνοϊνεά. Τῆϊβ ἀεἰϊφῃτα! ἰάςα], ἃ Ἰοηρσ δῃηὰ ρεδςςῆι [16, 

ἷ5 τὴς ἔλνοτίις οὴς ἰῃ Ῥχονοσῦβ. [5 τεργεβθηϊεὰ Ὀοϊῇ 58 ἴῃ 6 ῃδί- 
υτὰὶ ρτοάυςϊ οὗ ἀενοῦοιυ ἴο νϑάοπι (ἰπτε! ]ἰζοῶς ἀρτίρῃίη 655 οὗ 116), 
Δηὰ δ58 ἴδε μἰῆ οὗ σοά --- ἴνο 4648 δαϑὶ]γ ματτηοηϊζοὰ ὈΥ τῇς ορη- 
«εριίοῃ οὗ πνίϑάομι 485 δμανίηρ ἰϊ8 τοοῖ ἴῃ τενθζοηςς ἴοσ Οοα. --- 
Βεείσιν οπ ζάέε, ᾿ἰἰι. σα ἐσ “άεε. 

8,4. Απ ἰηαποίίοη Ρῥᾶγα εὶ ἴο τπδὶ οὗ ν." ̓ , δηὰ Δρρδγεηῖγ 
ἱηϊεηάεὰ 45 εχρίδηδιίοῃ οὔ ἀεῆηίτίου οὗ ἰξ. ---- 8. Θυποηγιηουϑ, ἴετ- 
ὩΔΙΥ͂ (οΥ, ἰεγῃαγγ. Ὀϊματγ). Ὅς νοσβς ἰ8 ρεγῃδρβ Ἔρεχορεῖίοδὶ οἵ 
ν.", ἃ ἀεεεπριίζοη οἵ ἴῃς αν οἵ τγϊβϑάτω 848 ἴῃς τηδϊηϊθηδηςς οὗἉ κιηά- 
π655 δῃηὰ (Π ι]η655. ΤὨΐ8 σου ἰπδϊίοι οὗ αὐ] 1165 (οτ 115 Ἔχαυῖν- 
4]εη) οσουτβ οἤεῃ ἰῃ ΟΤ. (Οξεη. 245" Εχ. 346 Ὀι. γ ψ 2." 8:1) 
Ρτι. 1453 τό 205 σ΄.) 45 ἴῃς Ἂχργεββίοῃ οὗ ρογίδοιυ ψοοά τεϊδϊίοηϑ 
δεΐπνοεῃ τηδὴ δηά τωδῃ, οὔ Ὀεδίνγεθη τῆδηῃ δὰ σοά. αὐ πόμεε 

ἷ5 ποθ αν ζοοά ἐδεϊηρ ἀπὰ ἴδς ἑοπάυςϊ ἀρρτορτίδῖε ᾿μεζεῖο (566 
ποῖς οἱ 25), ἰονς οἵ πλᾶῃ ἔοσ τωδη (βίῃ. 217) ογ οἵ τηδῃ ἴογ σοὰ 
(ΕιοΞ. 65). Ιἐ ἰ5 ποῖ Ῥσορδ νυ γεξγεν, σοτηραϑϑίοῃ, οἰθτη ον, ἔοτ- 

ξἰνεῦο55 (ίοσ ψ θοῦ ἰά6ὰ5 Ηδῦ. δ88 οἵδε δχργαβϑίοῃβ, Ὠϊ. 13.7.18) 
Ἐχ. 34) Πδη. 99). Υδηπεῃ 15 ροοὰ δηὰ Κἰπά ἴο 15γαθὶ Ὀξοϑυϑςὲ 
ἢς Ἰονεβ ἴῃ παίίοῃ --- ἴῃδϊ ἰ5 ἴῆς πογηλδὶ σοπαϊ το οὗ [πίηρβ ; δηά 

ΦΟοὲ Οἷο. δὲ δενεείνε. 
Ὡς ΟΥΤ. “ἔεξεπε (ΕΝ. ῥεαεε-οϑεγὶκ ) 86. ἂὰ οβετιίηρ ᾿νδίος οοταρίεῖες οὔεἰς 

ἀυΐγ ἴο αοά οἵ πιδίκε5 οπα ὑδοίς ψτἱἃ μἰπὶ Ὁγ ἴ86 ΔἸ δΙπηθαὶ οὗ ἃ νον οὐ ὉΥ ἃ ἔτεα 
ει οἵ φταϊϊιαάςε ίοτ ίανοις τεοείνεά. Ατδὶς λΐανε (“ βυϊπι βοίου, τεβίρτιαιίου ") ἱδ 
ἴνε ραϊίον οὔθ΄ βεϊξ ἰῃ ἃ ροβίξου οἵ ξουπάποεα υἱῖὰ αοὰ Ὁγ ἐαἰ[δ, οὈεάϊεηοςε, δηά 

ϑυδπεϊδαίοι. 
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Ἔνθ Ἡδοη εἰς Κιηάποπ5 ἰ5 Ὀσουξῃϊ ἱπῖο σοππεοῦουῃ τὰ ἰἢ 6 τε- 
ΤΩΟνΩΙ οὗ ̓ ἰσδῃβρτεββίου, 85 ἴῃ Ψ 103, ἰϊ 5111} τοτμδΐῃβ βίῃ ρ]ς Κη ῃ 655. 
-- Σα λγείιεις ( Ξγνιπδεε) 16 εἰεδαίαϑϊηςββ, δ δἰ ἢν ἴο οὔς᾽5 πογὰ 
δοὰ ἴὸ τῇς οὐ χαϊίοης προ ϑρτίηρ ἔτοτὶ οὔς᾿5 τεϊδιους νεῖ τὰ 

τῶ. [ἱ ἰβ τυ βοιηδίτηοβ δαυϊναϊεηϊ ἴὸ γιεζγείμεες (ψ τςἾ) οἵ 
ἴο γερὰ (1 Κ΄ τοῦ Ὁι. 13.000), θὰϊ Ἠδ5 υϑυδιγ, Δ8 Βεσς, ἃ Ὑἱάογ 
βἰηϊδοδὔοη. --- Τῆς ὕνο αυδ)ε5 τοροῖμογ, σοπιρὶ ετηθητίηρ οἜδοῖ 
οἴμεσς (ἴονες θείης ἴῃ βανθὰ ἔγοτλ ἔθερίςηςββ, δηὰ βάοἰὙ ὅοτι 
ΒΑΙΒΏ 655), ΤΩΔΥ Ὁς 85᾽4 ἴο ἴοττῃ ἃ ρεσζέεοϊ ποσὶ σμδγδοῖεσ. ΤΈΕΥ 
ἃῖς ἴο ὃς αἰϊδοῃεὰ ἴο ἴα πεοῖκ ποῖ 858 Δῃ ἃτηιϊοὶ ἴὸ νσὰ οἱ εν] 
(ἰδουφὰ 5υςῖ οτμαπηθηβ ΤΩΔΥ ΟΥΡΊ ΑΙ βανα ὈδΘῺ διιυϊοῖβ)," Ὀυΐ, 
85 ἴῃς φεῆεσαὶ σοῃηθοῦοῃ ἱπαϊςδῖθβ, 85 ἃ Ὠθοκίδος (1Ἶ ΟΥ ἃ 568]- 

ομδίῃ (θα. 38'5, Ῥοββί ΟΪν 88 Ὀεασίῃρ ἃ 56ὶ-τηρὺ, ἴμᾶὶ Ὡς ΠΊΔῪ 
ΤΑΣΙΤΥ ἴβουλ τε Ὠΐτὰ Δἰναυβ, δηὰ πᾶνε τμδτλ ἴῃ σοιμδισαηοεα. --- 
Τῆς Ηδςῦ. δἀὰκ ἴδε ραγαδὶ]εὶ Ἰίης : τορὴδρ ἑάλενι οπ ἐλε ἐαόδεί ὁ τὰν 
»ἰνκα, ἃ ἴοττα οἵ ἜχρσὌεββίοῃ Ἡοἢ ὁσουγβ ΟἿΪΥ πεῖς δηὰ ἰῃ γ 7 ετγ. 
17. δυῖ ἴῃς 5βδπὶς ἰάδα 15 ἰουπά ἰη Ὀι. 30} [εγ. 413. Τῆς αἰϊυδίοῃ 
5 ἴο ἴῃς τΔ0]εῖβ οὗ ἴῃς ἀεοδίομψυς, δηὰ ἴο ἴῃς σοτηπιαπὰ (Ὀι. 655) 
ἴο πτὶϊς ἴῃς ἀϊνίης Ῥτγθοθρῖβ οὐ δδηᾶβ δῃὰ ἰοσεμεδα, ἀοογροβῖβ 

δηὰ γψαῖεβ (ἴδε ἰαῖοσ ῬαγἸδοῖοσιθβ, εἴς.) 7 ; οἵ. ἴῃς ΑΥΔΡ. Ἔχργεβϑίοῃ 
το τουγί ὦ τἀΐηρ τοῖδὰ α πεεαΐς οπ “λὲ ἐππὲν ἐογρδν οὗ “λέ εγε. Τῆς 
τ Οσαὶ ἰδῸν 15 Ὡοΐῖ ΟὨΪΥ ἴο Ὀς δοοορῖεα 85 Δη Ἔδχίοσῃδὶ οοάβ, Ὀυὶ 4150 

ἴο Ὀς τεοείνεα ἱπῖο ἴᾷς τηϊηὰ δηὰ ἔογττῃ ρατὶ οὗ ἴῃς τηδη᾽5 ἢδζυγε 

(οὗ. 7ετ. 4153). --- ΤΏϊβ ταϊτὰ οἷαυδε ἰ5 ἰδοκίηρ ἴῃ βοπὶς Οκ. Μϑ5., 
ἃηὰ ἰβ ΡῬγοῦΔΪΥ τοὶ οτίρὶηΔὶ ---- [ἢ νϑῖβα 18 οοπιρὶεῖς πὶΐμουϊ ἰϊ, 

δηὰ ἰἴ τρδῖβ ἴῃς βγτηση ει δὶ ἀἰβις 4] ἔόστῃ οὗ ἴῃς ραγαρτδρῇ ; ἰῖ 
ΤΩΔῪ ἤᾶνε Ὀξδὴ ἰηδβετῖθα Ὦγ ἃ Ηδ. ϑοσίδε ἴσοι γ᾽, νβεσε ἴτ ἰ5. ἰῃ 
Ῥίδςα. --- ΤῊς φεηοταὶ ἰάςφα οὗ δίπάμεες τεπάἀεὰ ἴο ρ455 ἰπῖο ἴπαὶ οὗ 
2 ὲνν ἴοτ ἴῆε Ῥοοσ δηὰ ασὐρνηρίνίηρ, 30 ἴῃς [δἱ. νυἷρ. μογα Πᾶ5 γιῖξέ- 
σίοογΐα, ἀπὰ ἴλ6 Οτκ. ἃ ψογὰ (ἐλεημοσύναι) ὙὨϊοΐἢ νγᾶ5 ἰδίεσ δτὰ- 
Ῥογεά ἔοσ σὔπς (Β5. 3.5 Μι. 6᾽ [κἱ. στ" Ὀϊοξ. [,Δοτῖ. ς, 17), δηὰ 
Ὧδ5 σίνεῃ ἃ8 οὐζ νοσὰ εἰξενοσγπαγ, τπουρῇ ἤδτε ἰΐ 586 6 8 ἴο τηθδῃ 

2 δ, νιέρεν. -τ 4. ϑιηρὶς βεπίεηςς, ἴεσηδιγ. Τα τεοοαρεῃβα. 

4 ΤΏς ρῥτεὔχι ἔδῃ 15γδεὶἐϊες νογε διηυϊεῖς οδι᾽εὰ σαάσγος (148. 318, οἵ, Τυά. 82. 5) 
δηὰ ἐαξαια (146. 339); ΔΡΡΩΑΙΕΏΙΥ α]50 εαἰτίωφε ξετυεὰ δ διιυϊεῖς (Οςῃ. 3ς’, οἴ 
Ἠοκ. “᾽δ(18)), Ἦον ἰοὴρ τρὶς ὑῬχγασῦοε οοππυεα ἰ5 υποεταἰῆ. Τῆς ἐξννενεένε 
(μμενενεένε, οταειίτηες ἱτωργορετὶγ ἰἀεπδεά υἱτ Αταῦ. ἐανεένεα) γγὰ5 Ὡοΐ δῇ διγυϊεῖ. 

Ἔ Θύυοἢ Ἰεβεπάβ δἰ5ὸ ἄρρεῶσ ἰο ἤᾶνε Ὀξε οτί ί μα! γ οὗ ἰἢε πδίυτε οἵ διρυϊεῖς. 
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Τῆς Ηεῦ. τελᾶβ: “44 ζάσω τοῖν! βηα [11 σπδ βκνα ,ατον απά 
χοοα μηπαεγείσηδέηρ ἐπὶ Ζλὲ σἰρλ! 9.7 Οοά ἀκα »αη, ἴῃ ΜὨϊοἢ τἴμς 
ἴεττη μην εαπαΐηρ ἰδ ἀρβα[ἰδίλοίΟΙΥ, οἴηος ροοά μπδενγείαηδέπρ (οτ, 
ἐπέεῤλρερεξ) ἰ8 οὶ οἵ ἴμε πδῖυσε οὗ σεοοιρεηβε, ρασα]]οὶ ἴὸ γαῦον, 
Ῥαϊ 15 ταῖδεν ἴῃς οδυβε οἵ ἴδε ἰατίετ (80 1.3} σοσα “καεγείαπ δέ ξίσες 
,)ανυον). Μοὶ οὗ ἴδε Ν͵τεβ. δανε ἰουπὰ αἰ υὙ τὰ τὰς ἐχρτες- 

βίοῃ. Τῆς ΟἸΚ. αἰίδομοβ ἴῃς ἢσχβὶ ρασὶ ([Ὠσουρὰ ἴῃς ποσὰ λσυογὴ 
ἴο ν.ἢ, δῃὰ [ἤδη σεηάοσ: σηπα δευίσε ἐχεοδοην ἐλίηρε ἐπὶ ἐὰδ τἐρλ οὐ 
δἀλε Ζονά από 47 νιϑη (80 αυοϊεα ἔτεεὶν ἰῃ Εοτι. 12} 2 (οσ. 85) ; 
Ῥυῖ {15 4068 ποῖ ἀῦτες νὴ ἴῃς οοπηδοίοῃ, ἔσοτῃ πο τὸ ἐχρεςὶ 
ἴδε 5ἰαϊεπηεπὶ οὗ ἴῃ6 τοβυϊ: οὗ δοϊηρ 88 ν.ἢ εὐὐοΐῃῆβ. ὙὍὙῈς Ῥοβμῖία 
ϑγτίδο δα5... ,υον απᾶ ροοά αμπα μηπαεγείαπαάΐηρ, ἀπὰ τἴμς Τατς- 
ξυ.... λεῦον ασπᾶ ραν είσπαίηρ απα ροοά,. Α 5!σῃς οἴδηρςε ἴῃ 
ἴῃς Ηεῦ. ρεἶνεβ παν ἰπειοδὰ οἵ ρα εσηδίμο; ἴῃς εχργοδβίοῃ 
,)ανον απὦ φοοά παν» (οἷ. 221) ἜΧρτεβδεβ ἴῃς σεοορεηρβε γοαυϊσοὰ 
ὈΥ ἴδε ςοῃπῃεοῦοηῃ. --- ΟἹ σον βεὲ ποῖς οὐ τ΄. Τὸ Ξᾶνημδ λεῦον ἰδ 
ἴο Ὀε δοςθρίδῦυϊθ, ἀρργονεά, ψεὶ] τπουφῆϊ οὐ (σεη. 6᾽ Ευ. 2); ἃ 
Ἰϊπὰ δηά ἐβιτ δι] οπαγαοῖεσ, 5βαγ5 ἴῃς βασο, Μ}} Ὅς δοςθρίδοὶς Ὀοῖὰ 
ἴο Οοὰ δῃὰ ἴο ἤδη (80 1. 253) ; ἐπ δὰο εἰρὰΐ οἵ τὶ “οἱ ἴᾷς ρατὶ 
οὗ," “νὑἰτἢ "; ἴδε βᾶπης ἰβοϊδιίοῃ οὗ τρογαὶ αυδ 65 δ ἴῃς ςοπάϊ- 
ἴοι οἵ ἴδε ἀπεῖδε ἔαλνοσν 15 ἰουπὰ ἰῃ [β8. 15} 665 ψ 24 αἰ, Ὀυϊ ἰ5 
ἴῶογα οοπιρίεϊς δηὰ Ῥετβίβίθηϊ ἰῇ ΡΥ. ΔῊ ἰῃ δῺΥ οἵδε ΒΙΌΠςΔ] 
Ὀοοῖϊ. Τῆε ροοα γειυαγά οἵ τἰσιιὶ ἀοίηρ ( νὰ δοςερὶ [ἢϊ5 τεδάϊηρ) 
5. 118 ἔδνοσ δηὰ ἴῃς Ὀεηεῆϊβ (τη ἀβῃρ, Ρτοτεοθοῦ, 814) πῇηϊςῃ 
πδῖυγα!ν ἥονν ἴτοτὰ ἴξ, 

ὅ-10. ΤῈ Ὀ]οεείηρ δἰλοπάδηϊ οἱ ἰγυείίηρ δηὰ μοποσίπρ Θοὰ. 
ἙἘχμοτίδεου ἴο ὑστιεὶ (ν.)), δοκπου οᾶβο (ν."), δηὰ ὅϑασ τα (ν.7), 
06 τε: οἵ ὙΔῚοΣ Ὑ71}1 θ6 ἈθΑΙθι (ν.). Ἐχμοσ ΠΟ [0 ἸΟΠΟΣ 
ὲτα ἴῃ [00 πδὸ οἵ τϑϑῖ τ (ν.)), ἴδιο σϑεῦὶξ οἱ το ὙΠ] 6 
δρϑυπάδηοο οἵ τ δι} (ν.}). --- ΤΏς ρυθοθαϊηρ Ῥδσδρταρῃ (ν.}) 
6815 ψ ἰτἢ τὰς οἰ ῖοΔ] 5146 οἔὗὨ 11ἴξς, 115 στὰ τῆς χεϊ σίου 5ἰά6. 

ὅ-8. Βοηαῆί οὗ ἀδραμᾶθπηοο ου θοὰ. --- ὅ. Θγῃοηγτηουβ, ἸΟΓΏΔΣΥ, 
ΟΥ ἴεγηδῖγ- Ὀΐϊπαῖγ. ΤὨς Οτκ. δ85 Οοα ἰῃβιεδὰ οὗ γχλευεὰ,; ἴδ ἰη- 
τεγοπδηρςε οὗἉ ἀϊνίπε Ὡδηγε5 8εεβ ποῖ ἴο Ὀδ 5Ξἰρηϊβοβηῖ ἴῃ Ῥχονεσῦβ, 
Ῥυὶ τς Οτκ. ῥγείεγεηος ἴοσγ σα τῶν ἱηάϊοδῖς ἴῃς Ἰδῖεσ [Ὁ] 5ἢ 
{εε]ην. Τὸ ψγιοῖ ἡ ἀοὰ ἰ5, το ἴᾷς σοππεοϊίοη, ἴοὸ στοραγὰ δὶπὶ 
85 ἴῃς βουτος οὗ νίβάοτη δηὰ ρονψεσ, [ῃς συϊάς ἴῃ ἴῃς τλοσαὶ "ἰς 
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δηὰ ἰῃ Αἱ] οἴδμιον {πίηρβ, ἴοὸ ΟΌΘΥ ἰβ ἰανν, δηὰ ἧδνε σοηβάεξηςς ἴῃ 
Βῖην; 866 Ὡοῖς οὔ τ. ᾽ε τᾶν τοηάει ἡγε ἐπ, υπάετβιδηάίηρ ῃὶς 
Ἔχργαββίου ἰῃ [ἢ 86η56 ἱπάϊςαϊοά. ἔχ αὐ τὰε ἀέεαγέ πε σι τῆς 
πΏΟ]ς οοηνϊ οἴου δηά ἕοτος οὗ ἴπε ταϊηα, δὐυϑοϊυζεὶγ. ---- Ορροβθά ἴο 
(ἰ5 ρῬοβῖατε οἵ πιϊπὰ 15 ἴῃς ξαμέηρ ὁπ πες στυπ μμάδνεέσπἴπρ 

(ἰμεῖφις, νίβϑάοτι) 88 οὔ ἃ ῬτῸρ οἵ ἰδῆ (2 8. τ" Μῖο. 2} 70Ὁ 243). 
Τῆς Δϑϑυτηριίου 15 ἴῃατ πιδπ᾿5 ἰῃτε] ες, ἀρατὶ ἔτοπι σοά, νψ}}} ποῖ 
ξυϊάς ᾿ἰπὶ ατίρῃς. ΤῊΪ5 ἀββαπιριίοη ἰ5 ἰουπάεα οὶ ΟὉ ΔΩΥ ΤΠΘΟΙΥ 
οἵ τρδη᾽5 ἠδῖϊνς ἀθρσαν!Ὑ (βυοἢ ἃ ἸΏΘΟΙΥ ἀ068 Ὡοῖ οχίβὶ ἰῃ ΟΤ'.), 

εἰ Βαῖ οὐ οὐβεγνδίίοῃ οὗ 6. Μδῃ ἰ5 οἴβθῃ ὈΪϊΪπάςα ὈΥ ρμαββίοῃ δηὰ 
αἱ τῆς πιοσου οὗἉ τετυρίδτοι (1153), θὰ ἢδ τρᾶγ ἀνοϊά βίῃ ὯὉγ ἢ ΐ5 
οσσῃ ὙΠ} (119) 1 Ὡς ΜῈ] ρίνα Βεεὰ ἴο Οοά᾿β ἰανν, νι ϊοῖ ἰ5 ἃ ἄχεὰ 
τυὶς οὗ σοπάυοϊ υηαβεοϊεα Ὁγ ἴῃς τηυϊδιίομβ δηὰ Ῥοσγνεγβίοηβ οἵ 
Βυγηδῃ ρῬαϑβϑίοῃ. Μδῃ, δισίμοσ, ἰ5 (4}}10]6, ἀπ ἄοεβ ποῖ δἰνγᾶγβ 
Κηον Μηδὶ 18 Ὀεϑὶ ἴο ἀ0 --- ΒῈ τηῦϑὲ ἢᾶνε σοηβάδησε ἴῃ ἃ Ὠίρθοι 
νι βϑάουι ἱζ ἢς νυ βῆ68 ἴο ἴδε] βθουγα δῃὰ ὃε ἴτεε ἔγοϊῃ δηχίειγ. ΤῊϊβ 
56ῆ86ε Οὗ 560 δηὰ ρδᾶσς ἰ5 ἰηνοϊνεὰ ἰῃ ἴῃς ἴοττη με (οἵ. 
7α. 81), Τῆς β8ᾶρς ῬΥΟΌΔΟΌΙ ἀοαβ ποῖ τρϑᾶῃ ἴο ὀχοίϊυάς Ὠυπιδῃ 

τϑουρῆϊ δηὰ εῆοτι. [πὶ τίτμεβ οὗ στοαῖ Ὡδιίοῃδὶ ἀἰβῖγεϑβ ὑσορῃεῖβ 
δηὰ ῥϑβδιίπίϑῖβ βοτηθτίπλοβ γεργοβθηῖ ἴπε τα Ατν κἰγοηρτῃ οὗ πατίοηβ 
88 ποίησ ψ ἤθη σοτηράγοα στ ἴῃς Δ ϑοϊαϊς ρονεΥ οἵ ἴῃς Οοά οἵ 
18γαεὶ (Ηοϑβ. 1 138. 217 το. 31 ψ 2ο᾽ 8 11.889) ; Ὀυϊ ΠεΓΘ, 858 ζεῃετ- 
ΑἸ} ἰῃ ΟΤ'., ἴῃς ἰάεα βεεῖβ ἴο Ὀς ἴπδῖ πυμηδη τϊβάοτῃ δπὰ κΞιγεηρίῃ 
τηυϑῖ ὃς ρυϊάεἀ ἀπά 5Ξυβιαἰπεὰ Ὁγ Οοά. ---- Θ. ϑίηρ!ε βεηΐθῃος, ἴετ- 
πᾶῖγ. Βερεκίθοῃ οὗ (ῃς ἰη)πποιίοη, τ ῖτἢ οἰαϊεπιεηΐ οὗ ἴῃς ταϑυὶ 
οἵ οδδάΐϊεποθ. «““εξηοιυζαρε τε ξποῖυ, ἀαύε ἐπέήνιαίς σεφμαίμίαηες 
τὐίά, τῃαῖ 8, Κπον δηά οὔδυ τμ6 ἀϊνίης ἰατν, τεοορηΐζα 1ἴ5 ΒΌρΡτοπι- 

ΔΟΥ διὰ ἴᾶκε ἰξ 85 ρυϊάς. Τὸ «γισοίᾷ ἰ5 ἴο σιαξζέ ἐσυεῖ,; τε τηεία- 
Ῥῇογ ἴ5 ἀεγίνεὰ ἔτοπι ἴμε ργεραγδίοη οὗ ἃ ἢἰζῆναυ, 45 ἴῃ 138. 40. 
Τῆς υδυδὶ νὰν οὗ Ὠυπηδη ᾿ἰΐς, ἰῃς 5βαρς ἰητἰτηδῖεϑ, 5 [1}} οὗ ἱπεαυα!}- 
τἰε5 δοὰ αἱβηου 65, Ὀὰϊ ἢ6 ψῆο 45 ἴῃ πιϊηὰ τῇς ἰαν οἵ Οοὰ νἹ]]} 

πὰ τῃ686 Ὠίηάγδησες τειπονεὰ δηὰ ἢ15 ραϊῃ ταδάς δαϑὺ. Τῆς 

τοίθσεποθ ἰ5 ποῖ ἴο ηΐος τηοσγαὶ ρσοῦ Ἔπι8 ΜυὨοἢ 58,41} ὈῈ βοϊνεᾶ ὉῪ 
τῆς ἀϊνίης ᾿ανγ, Ὀυϊ, 48 [ῃ6 σοπῖοχὶ ἱπαϊςαῖο5, ἰο Ἔχίοσηδὶ ἀἰβηου 65 

δηᾷὰ ἀδῆρετῖβ, ϑυο ἢ ἃ5 ρονεσίυ, 5᾽οΐκποββθ, εημτ 65, ον] Δ] υγετη  η[5. 

Τῆς ῥαζάς ἃτὲ 411] ἃ τηδῃ 5 Ψᾶγβ, β3οοὶδὶ, σοτωτηθγοίαὶ, ροϊϊεἰοδὶ, 

Τα] σίουϑ; ἢ [ᾶ8 ΟὨΪγ ἴο ἀο τίρῃς δπὰ ἱπιβῖ ἴῃ σοά, δηὰ αῇαϊγς 
ΜΠ] 6 τηδάς δαϑὺ ἰογ ὨΪπὶ --- ἣς Μ7}1]} ΘΏΪΟΥ͂ ῬΓΟΘΡΟΓΙ ἰῃ ἴῃ 6 56ῆβ6 
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ον. ἘΝ ας [τ ἰ5 ([ἢς οἷά ἀοσιτίπε οὗ ἴδ ρτοδρεσίὶγ οἵ τὰς τἰρπδ 
εοῦϑ. --- Αἰ ἴδε ἐπὰ οἵ ἴδε νεῖϑὲ δος τί. Μ55. δλάὰ σηδ᾽ δὲν ,οοΐ 
σλαΐ πο εὐφεδέξ, ἃ βου Ὀα] ἰηϑοσιίοῃ ἔγοτι ν. 3. ---- ἢ. ϑγποηγηιους, 

ἸΕΓΏΔΤΥ, ΟΥ, ἰοτηδιγ-αυδίεσηαιγ. Ἐδρει του οὗ ἴλε ναγηίηρ αραἰποὶ 
δε! οοηβάδηοθ. Ῥτχορτγεβϑῖνε ραγα οἰ ϑπι. Τῆς Βοϊάΐπρ ομθ᾽Β 38εἰ ἢ 
νἶϑε ἰ5 σοργεβεηϊοα ἃ5 ἴῃς οοῃῖγασε ἴ0 οἵ ἠδβαϊίοῃ οὗ ἐξαγίῃρ Οοά, 
ἅπι Δ ἢ 65ἰ8 βἰ ταῦ ἴὸ ἰπδὶ οὗ ν.ἢ --- ἰξ 18 ἀδβυτηςεα τῃδὲ ἴο ἱγυβῖ ἴο 
ομεῖβ ον ψίϑαοτι ἰδ ἴο ἰοϊϊονν ἀποῖμος ἰδὺν ἴβδὴ ἴπαὶ οὐ ἀοά, 

οτάϊπδυ ἢυμιδῃ βιδηάασάβ οὗ Ἰυάφτιηεηϊ Ὀείηρ ἀἰδετεης ἔτοτα τῃς 
αϊνίης ΞἰΔηδατὰ ; ἃ ϑοτπιον αὶ ἀἰβετεης νεῖν οὗ οοηοσεῖϊ οὗ πίβάοπι 

δ δίνθῃ ἰῃ Εκοϊ. η4., Τῆς “αν οΓ Ῥαλευελ, νὨϊο ἢ ἰ5 δϑϑυτηδά ἴο 
θεὲ τῆς τις πνίϑάοτι (85 ἴῃ 1), ἰ5 ἀοῆηφά 45 τυγηϊηρ ἀνᾺ ἔτοῦι 
δίῃ (11 ἐὐΐ). Ὑ86 νὰ ἴῃ τἰῖ8 σ486 σδῃηοὶ -Ξ με  ογήμθο, οβοᾶρε 
ποτὰ ποῖ νουϊά τε Ὀς ἴλ6 τοδυὶὶ οἵ ἔδασίηρ Οοά (45 ἴῃ ν.), 
ἴοσ ἴδε νεσὺ τρθᾶῃβ ἃ νοϊυπίαιυ ἀνοϊάδηςς, ἀηὰ Εχργαβδοβ τηογαὶ 
οδδιδοίεσ (845 ἴῃ οῦ 1ι' Ῥγ. 16). ὙὍηε ἔδασ οἵ Ὑδενεὶ, ἰΐ ἰς 
᾿ρ]εὰ, ρνεβ ἴἢ6 ὈΓΟΡΟΥ εἴδίοϑὶ πόστὰ οὗ [{ἴπ, ἀηὰ τέρα», ἃ5 
ςΏΕΓΔΑΙΙΥ ἴῃ οἢ.5. 1-Ὁ, 8 υπἀετοιοοά ἴο ἱμνοῖνε ἃ τγεϊϊ ίουβ εἰδιιθηῖ. 
ΟἸεηι. οὗ Αἰεχ. (ϑζν»ε., 155) π85 Μ“α»γ Οοά τυὴο αἴξ ἐξ νρείρλν, ἃ 
πες Ἔχρδῃβίου, ρεσβδρϑ βυρρεβίοα Ὦγ Μίι. τοῦ (1,25.).--- 8. ϑγπουγ- 
Τοοῦ, ἰεσγηλεγ-Ὀπαγ. Τῆς τενασὰ. Τῆς ἢχϑὲ {πὸ τΩΔῪ Ὀς τοδὰ: 
ἐ (ἰὰς ἐξαγίηρ Ὑδῆνει δηὰ ἀδρασιίϊηρ [τῸπὶ 510} εὐὴζ' δε, εἴς., Ὀαξ ἐξ 
15 Ὀεϊῖεγ ἴο ἴδε ἀεαδὰ ἃ5 βυῦ)]εοὶ οὗὨ ἴῃς νετὺ ; δηὰ μάδν ταν Ὀς 
ἰηεετιςαὰ (αθεῦ ἴῃς Οτῖκ.) δβ ρινίηρ ἃ Ὀεῖῖεῦ βγηϊδοϊίοαὶ οοπηδοιίοι 
σαἰτἢ τῃς ῥτεσδάϊηρ νεῖβεβ. [πεϊοδὰ οἵ δοάν ἴῃς Ηςεῦ. μα5 παυϑφί, δὰ 

᾿πρτοραῦϊὶς τοδαάϊηρ, βίπος εἰβεννδεγε (ΕΖ. τό’, δῃὰ ἃ βἰπιϊϊασ ἴδια 
Οδηῖ. γ5 ἴδε ἴεγτι ἰ5 ποῖ υδεὰ ἴοσ ἴῃς ψῇο]ς ὈοὰΥγ ἀηὰ Ὀείῃς. Α 
ΘΕ σι οὔδηρε ἰὰ τὰς ΗδΡ. ρίνοβ ἴλς ποτζά ἕοσ δοαν (90 ἴῃς Οτᾷ. 
τεαδ 5) οὐ ἴῃς ποσὰ ἕογ Μεὰ. Τῆς ἰδίτοσ ἴσγπὶ ὁσοῦγα ἰῃ ταὖ ον 
τῆς τῆο]ς τῦδῃ ; ἴῃς Τοτηθἱπδιίίοῃ ὀσάν σηπάα δοηε (-Ξ ἥδελ από 

δομε) ἰβ ἰοαῃὰ, ἴῃ τῖ8 86η3ς, ἱπ Οςῃ. 290} 2 84π|. οἱ 700 2) (πὰ οἴ. 
7οὉ 215 205). Ἑδοῖ οἵ [8686 ἴοττηβ ἰβ υϑεὰ δ5 --- σε (ἀπ πδίίοα. 
οἵ τῃς βρίσίτυδί τοῦ ἴθς ρῃγβὶςδὶ), 8ἃ5 ἴῃ Ν ὴ. οἷ ψ τό 4ς}} 6415, 
διὰ νὰ τῇδ  πεῖὲ σεηάον : δάσω τοί λανέ ἀεαά ἀκα γογετλνιοπί. 
Οἵ ἢςεβε ἵνο νογάβ ἴῃς ἤγϑβι ἰβ ὑσορεσὶν δῇ δρἊβῖσαοϊ ἤουῃ οἵ δοϊίου, 
λεαῦηρ (ἀεἸίνεΐάπος ἔοτα ἀΐ56456), ἀηά ἴῃς 5Ξεοοηά, γγεελνδη, ἰ5 
2:αἐ τολίελ γοΐγεελες (Ἰἰϊ, ἀνέμξ, α5 ἴῃ Ησοϑβ. 2 Ψ το). Το φθῆξε 

οὗ ἴδε νεῖβε ἰ5 (μδὲ ορεάϊεηςς ἴο ἴῃς ἰὰνν οὗ σοά φεδοῦγαβ (ον ἃ πῶδῃ 
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ἃ Ἰβοσουφη!υ Ὠοδ Ωγ δηὰ ὮΔΡΡῪ σοπάϊθοῃ οὗ Ὀεΐῃρ. Τῆς ὨΑΡΡΊ-- 
ΠΕΒ5 ἰ8 ΡΠΙΊΔΓΙΥ ἐγεεάοσι ἔγοτα ὈΟαΙγ ἀπά οἵμεσς ουϊνατγὰ 1115, Ὀαϊ 

ἈΕΡΕΒΕΒΕΥ ἰηνοῖνεβ ἱπψασὰ ὕεῆρο, 

9, 10. οι ρίουβ πϑὸ οἵ τα ἢ. --- 9. ἜΥΕΕΝ τγτᾶτγ-. 
ὈΙΠΑΙΥ (οτ, ἴεσπδιγ). ὍΤμε νογὰ ἤοῖα τεηάεσεὰ γέϑεμμέ (ἘΝ. 

ἡπεγέασθ) ΠΟΤΩΙΆΟΙΪΥ Γεΐετβ ἴὸ ἀρτίουϊταγαὶ ρσοάυος, ἀηα τἢ]5 5εῆβα 
18 ἱπάϊςαϊςαά Ὦγ ν.Ὁ ; εἰβενθογε ἴῃ Ῥσ. (48, ἴοσ Ἄχδιηρὶς, ἴῃ τό ) ἴδε 
ΜοΥὰ ἀρρεᾶτβ ἴο αν ἃ Με τηεδηίηρ. Τῆς ταίεσεηςς ἴῃ ἴδ 
ἸΩ]υπ ΟΠ βαθῖηβ ἴὸ Ὀδ ταῖθεσ ἴὸ ἃ βδϑῃοσγαὶ τἱρῃΐθουβ εαρίογτηθηῖ 
οὗ τίσοΒαβ ἴθδῃ ἴο ἴῃς ραγτηςῆϊ οὗ ἴῃς ἰερχαὶ {{Πε5. ὙΏεσα 15 εἶβο- 
ΜΏΟΙΘ ἴῃ τὨϊβ ρασὶ οἵ ἴῃς Ὀοοϊς (οἢ5. 1-) 20 τείεσεῃος ἴο ἴδε 
ΠΘΓεΙΔΟὨἶ8] ἰᾶνν 458 ΟὈἸ ζαΐοιγ (ἰμ γ1, 5δοτίῆςς 15 τηθηϊἰοπεα ἃ5 ἃ 
Ρορυϊᾶγ ουβοσνδῆςβ), ἀπά ἴῃς ἱτητηθαάϊαίς οοπίοχι ἕδνοιβ ἴδε ποτα 
ϑεπεῖδὶ ἰηἰεσρτεϊδοη. ΤΆς ἴδῖτὰ μετα τεηἀεσγεὰ σάφ δες (ΓΟ Ὁ) 

8 30 υδεὰ ἴῃ Απι. 6' ψ γ851 τος (οὗ ρεΙϑοῦ8) 1 ϑδῖα. Ὁ Αῃι. 6" (οἱ 
ταΐηρβ). 86ε ἴῃς ἰηϊαποιίοη το ρῖνε ἔτθεὶν ἰῃ ν. 7, δῃὰ σοιαραγε ἴῃ 6 
ϑἰ τ} ]δτ ἐπ] πο οη ἴῃ Βοη-ϑῖτα 205. Οοά που]ὰ ἴῃ ᾿ς Ποῃροτοὰ 
ὉΥ οὐεάϊεπος ἴο ἴδε σοπιηδηάς ταϑρεοϊίηρ ἴῃς σᾶγα οὗ ἴῃς ῥοογ 

δηὰ οἴμοῦ βθηογαὶ τροσϑὶ. ρσεοερί8. --- ΤῊΘ 5εηβα νΠ]], ποψενεσ, Ὀ6. 
Βυ δι τ Δ} τῇς βάπὶς 16 μὰ ἰΙδηβϑίαῖα τοὐδὰ (οτ, σε 97) 1ὼὰε 3,γ::- 
,»ηυεΐῖς οὗ σἦ τὰν γευεημε, ἴῃς τεΐδγθηος ἤθη Ὀεΐηρ ἴο ἴῃς {6 ηηΐδ] 
[δος (οσ τὰς ροοσῖ (Ὀι. 1453. 3) δηὰ ἴῃε δῆησαὶ ἘΠΕ ἕοσ ἴῃς τεπηρὶε- 
τοϊηϊϑέοειβ (Ὠι. 18,5 15 Νυ, 1815), ὝΠεβε πνεσα ἀουδιε55 τερατά δά 
848 Οὔ] ζαίοσυ ὉΥ 8}1 ρίουβ 15γδβ]ϊεβ, τῃουρῇ ἴῃ Ῥχον. ἴῃ εν ἃγε  εἶβε- 

ὙἜεΙς 5] ΘΕ ραβϑεα οὌνεὺ 88 ρατῖ οὗ ἴῃς δοκηον)εάσεα τουϊπο οἵ 
τεϊϊσίουβ ᾿ς, οὔβεγνδηςς οὗ Μϊοΐ ἀἰά ποῖ πδοαββαγ νυ ἀσρυς ἃ ρεη- 
υἱῆς 5βρὶπϊ οὗ ορεάϊεμος ἴο ἴδε τηοσαὶ ἰδνν. ---- ἤλ ἰδ "1, ϑμ οἵ, ἃ 

ἕοστη οἵ ἐχρσγεββίοῃ ψὩ]ΟὮ 18 τηθϑηΐ ἴο ἰηἀϊςαῖς τπαϊ 1 15 ἃ ροτίοη οὗ 

ἀπε᾿ 5 γε ἢ τΠδῖὶ 5 ἴο Ὀ6 ἴθ υβεα, Τῆς νεῦβε γεδβ ἰὴ ἴῃς Οτκ.: 
ἤοηον 1λὲ Ζογαά οἱ οὗ τὰν γέσλέεομς ἑαδογς:, σπα ρίυε λένε τλε ἥγεΐ 
47 τὰν ,)ηυὲξ οὗ γιερλέεομεπεες, σ Ὠϊσἢ ἀΡΡΕΔΙ5 ἴο ὃς ἃ Ξομιοϊδϑβϑεῖς ρᾶγα- 

ῬὮχαβε οἵ ἰῃϊεγργεϊδθοῃ οἵ ἴς Ἡδεῦτεν. --- 10. ϑγηοηγτηουϑ-ἴετ- 
ΔΎ. ϑιδίειηθηϊ οὗ ἴῃς τεναγὰ οἵ βυςῇ υ8ς οὗ ψεαϊ τ. Οὐ Ηςῦ. 
τοχὶ τοδᾶς: δὲν δαγηπς τοῦδ δέ βλεα τοὰ ῥέεκέν; Ὀὰϊ τ}}]5 ἰδϑὶ τογαὶ 
ἰδ δἰβενθεσε δἰναγβ δάνεγοίδὶ (σεη. 41 ΕρΟΪ. ςἾ5(1)) δῃά πανεῖ ἃ 
τὐϊὴρ τὴ τπϊοἢ βουλει ηρ τᾶν Ὅε Π]]εαὰ ; Δῃ δαϑῪ ετηεπάδιϊοη 
(ϑυρϑεδίεά Ὦγ ἴῃς Οτἶκ.) ρῖνεβ εογρ, Ῥάγα! οὶ ἴὸ γι Οὐγπ ἰδ 
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ἃ Βεδετσαὶ ἰεστὴ ἕοσ οεσεδῖβ. δέμεξ (ΟΥΎΠ, τδίοῖ τ86 ντοθ. Βεσς 8]} 
τεμάεσ ὮὉΥ τούμδ) ἰβ [6 πίῃθ-οτορ, ἴπε ρταρε-)υἱος ἐχρτεβδεὰ δὰ 
ξΒαϊμεσεα ἰηΐο νδῖδ ; ἰξ ἰ5 ἐγθαυ δ τηθΠοηεα, δἰοηρ τὶ σοτα 

δῃᾶ ΟἹ], ἃ5 οὴς οὗ [με τηδὶπ οσσορβ οὗ ἴδε ἰδηὰ οὗ (δηδδῃ (Ὀι. )"}} 
Νεδ. 53). ΑΡΡδγθηθν ἰξ νγὰβ ποῖ σοτησηοην ἀσυηὶ {1}} 1ἰ τγὰβ8 ἔδτ- 
τηροῖοα ; ἰξ ἰβ βροκθῃ οἵ δ5 ὌἘχδιϊαγαϊίηρ (7ὰ. 9.2) ἀπὰ ἱπιοχίοδι- 
ἴηξ (Ηο5. 41). ΤὨς τενασὰ οὗ βοπογίης Ὑδανγε ἰδ ἤογε ργϑίοδὶ, 

ἰώ Κεερίηρ νὰ τὰς οἷἀ-Ηοῦτεν ἰάεα. ΤῊΣ δρτιουϊτυταὶ ᾿ς σου- 
τετρὶ]δῖθά 5υἱϊ8 ἴῃς ῬΑϊοϑπίδηῃ [ἐν [Ὠτουρδουϊ ἴῃς τ ῃοΪς οὗ ἴῃς 
ΟΤ. ρεποά ; δρυπάδπος οὗ ἴδε βἰδηάαγά Ἵσορβ, οὔσῃ δηὰ νΐπα, 
ΜΔΞ ἃ ΒΥΠΟΏΥΙΏ Οὗ ὈΙΟΒΡΟΠΙῪ ἀονῃ ἴο ἴῃς ἤη] ἀϊβρειβίοη οἵ ἴῃς 
ΡέορΪε (Α.Ο. 10). 80 τὐεαϊλ, ἰῃ ν.᾽, Ξξξ “ δρτιουϊταγαὶ τενεῆυς." 

ΤΠ. 1. Θ νομίμων (Η-Ρ, 68 σ᾽. νόμων) ἴΔΚεΒ ΓΙ 85 ρἷα., ροβδϑθὶγ (Η εἰά.) 
ἃ Ῥματσίβαϊς γτεδάϊηρ ἴο ἱποϊυάς ἴῃς ογαὶ ἰγαάϊτίοπ, ποτε ῬγορϑΌΥ ἰπάυοςὰ ὈΥ 
ἴδε ῥα. ἴῃ ὃ; ΟἹ. ΑἸεχ. θεσμῶν, ΡετὮ. ἔγτοτῃ τρςῖηοΥυ (850 ἴπε Ὀταοοηίδη ἰαννβ 
νετε “1166. --- -Π[ ῥήματά ίον 38) ΓΙΧΌ 15 τῃεϊοτίοδὶ, ἀπιεοηΐςαὶ τεμἀοτίηρ, ποῖ 

τείετεωςς ἴο [Ὡς ἀεοδίορας. -- ἼΧ) ἰδ ῬΓΟΡΕΥ͂Υ γέρενυε, ἐεεῤ :α76 (απὰ 50 50}. 
διδητίδ!ν -- γέσεένεδεν), ᾿ΠΟΌΡΉ “ κεερίηρ ἴῃ παϊπα ᾿ στοὰν Ὀς ῥγαςτςα!ν εαυΐνα- 
Ἰεπὶ ἴο “ οὐβοσνίηβ, οδεγίπρ" (Ψ 2519 η87)..--- 8. Ἰᾶρετ μεῖδ τἱὰ οἵ τὰς ττἰρὶεῖ 
ἕοττῃ ὈΥ͂ αἰϊδοβίηρ " ἴο ν.3 (ςβαηρίηρ ὅκ ἴο μῦ), δαὶ [8[5 οἴαυδε Ὀεΐοπρβ ὈῪ [5 
Ἄοοπίεπίς ἴο νιὃ, [ἰ ἰ5 Ὀεϊϊετ ἴο οπιὶϊ 5, Ὡς ἢ ἰδ ἰδοϊίηρν ἰη. (58 “. (ἰουπὰ ἰὼ 

(5 “. ΘΣ Οομρὶ., ΑἸά., (Ἰ. ΑἹ., Ρτος., Ε. εμὖ σοί. Ἐ,ω 58); δες ποῖς ου γ5. Τῆς 
ἀϊβετεης Ῥοεϊϊίομα φίνεη ἴῃς οἷαυδε ἴῃ Οτὶς. Μ55. δυρρεεῖ [μαὲ ἰξ ἰ5. ἃ μ]οβδ 

(6). -- ὦ ἐλεημοσύναι (ἴοτ “ὍΠ) Βεῖς τι ἀίμανεδες, μεν κὉ, 85 ἴᾳ Οεη. 472, 
ποῖ σόνε:. --- 4, Ἐν 38) Ιπῦρν. Νσὸ Βὶ. τυτίϊτεβ ΚΓ, σοι, Βονψενεν, ἱ ἰδ ἀηεοςϑ-» 

Δ, ἴδε Ιτῶρν. θείην ποῖ ὑποοτωσηου ἴῃ ὑτοῖ. δηὰ δροᾶ. οἵ ἃ Ἴςοπαϊϊϊοπαὶ 
βεπίεῃος (65 888 οἡὶ αλλ... --- Ὦ 5050 ἰδ ἰδίκει Ὁ Φ' ὃς ἴπιρν., προνοῦ, ἀφαϊπεὶ ἴῃς 
ςοππεσοη; Ὁ, δἐεεήῥλένανε, α ταεδηΐης π Εὶο ἢ τὰς ποτὰ τνἢ}} Βαγαϊγ θεὰς; ἃς 
5 (Ρεῖβαρα οοςδδίοπεὰ Ὁ 13}δ Ψ 111}0) Βεῖε αὔοτγὰβ πὸ βδιἰβδίδοϊουυ 53επβε, 
ἯΕ ΤΩΔΥ εἰηεηὰ ἴο ον’, Μ᾿ ΒΙΟ φυΐϊ [Ὡς οοπηεςξίου, ἰΒΟΌΡὮ ἰὶ 5 στ ουϊ σαρροτὶ 

ἴτοτι Μ59. οὐ  τββ. --- δ ἰαϊος 310 δὲ βυδεῖ., ἱπβειτίηρ γ Ῥείοτς ἰξ, δ᾽ (οἸονίηρ 
ἴδε ογάετ οἵ 3), ὁ ἰταπεροβίηρ “Φ ἀπὰ Ὁ. ΤΆϊΐβ Ἰαϊίες ἔαοϊ Ἰζδυ βδεεῖω (Βαυτιρ.) 
ἴο ἱπάϊςαϊς [Βαϊ 45 Βετε (ο]]ον δ΄, ον ἱπιτοάυςί ες δὴ εττοῦ; πὶ εἰβεννβετγε δ᾽ 

ΞΕΈΤΩΣ ἴο Ὀε ἀερεδάεηϊ οἡ 45, [Πουρἢ ἰξ ϑοπμεϊ πιο δῆον ἃ οοττεοϊίοι αἴεν ἸΏ. 

--δ. ἸΏ ὅκ (ἐπῖος); τεαδὰ ὃν (50 δ ἰπ ρεοοπὰ οοούστοπος); τπτουρδουϊ ΟΤ. 
νε ὁΒου!ὰ ργουδοὶυ ἐπιεπὰ ὃν δεν ΓΟ3 ἴο "». --- Ὁ πῦγν; Φ δεῷ. --- 6. Ἔνι 
Φ αὐτήν, εεἰδ, σοφίαν, αραϊπεὶ ἴῃς οοππεοϊίοι; (ὦ ἴδῖκεα Ὁ δὲ ἰεϊϊς. --- Ἴ. Ὁ) τιν 
Φ τὸν θεὸν. -- 8. 1π| ὙΠ ΓΑΚΡᾺ ἰξ ἰδ ἀουδιι! ψ Βεῖμον ἴῃς δυθ]οοῖ οὗ γι ἰβ. "Ὃ ος 

ἴδε εἰδίετηςπῖ ἴῃ ν.ἷὉ; ἰπ τὰς Ἰαῖῖετ οαδε γε δβουϊὰ εχρεοὶ μ᾽π δἷδετ ", ἰῃ ἴδς 
(οστοεσ οδὲς ἃ οοππεοίηρ ρϑεϊίοὶε, 5 ἰῃ ἕαςὶ 6 ἰηϊγοάπςε [Ὡς γνεῖδε σι τότε, 

διὰ 96 ὙΠῸ τεἰὶς τ; ἃ οοππεοῖΐνε βεεῖι ῥγείεγαὶς : “9 τοὶ] μάεγε ὀὲ οὐ ἐῤαὶ 
ἀλεγε μ"4} ἐκ. ΤΟ ἰδ δὼ Αζαζηδὶς ἴοστω. --- ἢ ν' καυο; 6 σώματὶ, διὰ 10 
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55; 2 ὋΣ; ΚΒ, -- Ά"; Ἐ πτῦο ([46.) ος πσγὸ (Βαχι.)-- ἢ (ἰδὲ ποιά, αὶ 
5γι. ἽΨΓΣΟ οὐ Ψ)Ό, βϑεεῖῃδ ἴο ὃε ἃ οοτηρά. οὗ “ψ, ὕὉπσἱ ἴδε ἔοεςε οἵ ἴδε ἔκεε 
εἰεσιεῆὶ '5 οι ιία1). Ἐεδά “Ψ 2, σὰ Θ, Οἴες., Βὶ.; οσ, τί νορ., 5.Ἀ]., Εν. 

Ηι, Οοεῖ, Καπιρ., Ἰεν. ---Οὐ ὦ ἐπιρέλεια ε5 τεπάετίπρ οἵ σ᾽ Ξτεε 5. δευκβεσ'β 
Ββοῖε; Ῥτόοορ. ἐπιμένοια εἰαδέλιδν ; ᾽Α ποτισμόε, οἵ στὶς 8 [είδεταδηι (έδεί- 
«ἐμαί δε, Ὁ. 152) ἀπὰς δῇ ἐχδασερὶς 85 εδεὶγ δὲ Β΄. 240.--- ὃ. Θ᾽ τεμάεις Δ Ὁ 
δικαίων πόσων, ἃ Βοεη εις] εχρεεβείοα ἱπίεβάξα ἴὸ νγᾶσῃ δραίπδὶ ἴδε παῤμοὶ 
δοηυϊπκίου οὗ πεϑπμ; ος ἃ εἰδοῖδν τϑεὲ οἵ π᾿ δὲεὲ Β5. 1.4} 2816, διὰ ίος {δε 
ἰάεα Ῥχυ. 1ο; ῥαόον ΞΞ τοεαϊδ Ἑκοὶ. 25. «΄. (Ὁ εἰπυϊοιῖγ ἀεᾶπες γπ Ὁ 
δικαιοσύνης, δηὰ ἔατίμες οὁτοῖΣ ὅ5, τὶς ἢ ἴεττα, Βετε πβπεοεῦεδιγ ᾿βουρὰ δοὶ 
οαἱ οἵ μἷκος, πιδγ βανς ὕεει ἰδοκίπρ ἰὼ ἴδε Ηεῦ. ΜΒ. οἵ Ό. ---10. ἢ γον: 
Θ᾽ πλησμονῆς σίτου (50 τ! μεὶγ Ῥγοοορ.; ἴδε τεχὶ δα σίτῳ ὮὉΥ φοσῖθαὶ εττος, οἵ, 
ἵ πλ. ἀϊὰ ποῖ οεἰρφίοδῇν πἰδιὰ ἰα ἴδε Οτἷς. ("ες Ὠαῖ. σέτῳ ταῖσῆι δανε ὈεεΒ πδεὰ 
δβες ἴδς νῦ. πίμπσληται); ὉὈπὶ ἃ τοδερ. δοῖε ἰὼ 585 (πο ἢ -Ξ- 388) κεἰδῖες ἴδδὲ 
τε σ. ἰς ἰουδὰ πεῖδες ἰὰ ἴς Ηεῦ. πος ἰὼ ἴῃς Οτἶ., ἔγοτα δὶς ἴξ ἸΩΔῪ ὃς 

ἱπέεττεὰ ἴδδὶ ἰλς Οεκ. Μ55. βετε υασϊεὰ. Τβε ἱεχὶ οἵ δ ρεεβρεπίς ἃ οοῃβδιίοα 
οἵ ἵνο τεδάϊησε, πλ. Ξε ζν διὰ σ. -- 3), οἵ πὶςοι ἴδε ἰδῖτες ἰδ πιογὲ ἩΚΚεῖν ἴο 
Βε οτἰφίμδὶ, δηὰ ἴῃς ἔοετηες ἃ οοισεςοι δῆες Ηεῦ. Τβε τερϊηρ Ὃν πεῖς 

1Βε οοιέεχὶ δορὰ ἐξ δἀοριεὰ ὃὉγ Οοεῖ, διοὰ τερεασάςὰ 65 οεἰρὶπδὶ Ὁ Ἐτδηκεῖρει; 
ἴς ἰς ρεσῇ. δζφαϊπεὶ ἰξ ἴμδὲ ἱπ ἴ8ε σοείπδῦοι ον δια τνέπε ἰὼ ΟΤ. ἵξ ἰδ δἴνσεγε 
ἸΣ διὰ πενες Ὃν ἴδιδι ἐς υϑεὰ, ᾿βουσὰ ἰδ ἰς ἰς ποὶ ἀεςίεῖνε, διὰ ὋΝ ϑεεξεδο 

θὲ τεχυϊτεὰ Ὀγ ἔνε ραγαϊεἰϊαπι; ἔος ἔς υϑε δεε ὕξῃ. 42} “. Απι. 86 Νεῖ. τοῦῖβ, 

11,12. ΑἜὄφτεραδγαῖς ραγαρτδρῆ (8 φυδιγδλίη) οὐ ἴδ δοβοᾶξ οἵ 

ἀἰνίηο οβδεοίδηϊπρ, ροβϑιἷγ βεῖε μἰδοοὰ δ5 ἃ πιοὰϊβοδίου οἵ ἴδε 
Ριεςδάϊηρ ρασαρταρῆ, ἴὸ Ἔχρίδίη Ἵδϑες ἴῃ ἢ ϊο ἢ} που ἀἱγ ργοθρεσὶ 
ἀοε5 ποῖ (οἷϊον τεοϊτυάθ. 11 πουὰ τεη ὃς οὗ ἴῃς ἠδῖυσε οὗ δὰ 
ξἀϊνοτίδι αὶ : 

ξι. Βε)εςῖ ποῖ, ΤΩ 508, ἴδε ἱπεϊτυοῖίοα οἵ ον, 
᾿Αβὸὰ τρυζὰ ποῖ δὲς τερεοοί, 

ξ2. Ἐος ποι ἐδε» ἰονεδ δε τερεουεξ, 

Αμὰ δε δϑβοῖς « Βἰπι» ἴω πδοεα δε ἀεξφδὶε. 

11. ϑγοουγηιοῦ, ἱετῃδιγ- (οε, φυδίετοδιγ-)} Ὀἱθδεγ. [ποϊεδὰ οἵ 
γόεεῖ νὰ ΤΆΔΥ τετὰεν δεεβέεε (186 φεηετζαὶ ες ἰ5 ἴῃς σλιηῆς ἴῃ ἴδς 
ἴνο τεράεσίῃ 8), δηὰ ἱπειεδὰ οὐ τῤυγα (ἰ. ὥαδὶε) ἴδε Ὡεδεγ 
«ᾳαυϊναϊεηὶ δὲ τνεαγίεα ον τοίζλ, τὐεα}7 47 (30 ἘΜ.) 85 ἰῷ σε. 27"; 
Τῆς Οτκ. μας λείπ κοί (30 χυοϊεὰ ἰῃ ΗςΌ. 127), ΞΞ “ εἶνε ποῖ ὕρ [ἢ 
53εἰ οοπιπιλινά δοιὰ ἐπάυταπος," ἩΒΙΟΒ πΔῪ Ὀς δ ἱπιετρεεϊδῦοη οἵ 
ΟἿΥ ἰεχῖ, Οἵὁ Σ117 τερεοξοηῖ δηοίμοες Ηςὗ. ἴεττη.---13. Θγοοίγτιοους, 
ἴογδιυ (ἴὰ ἴδε ετιεπάςὰ ἰεχῖ). [ἢ ἰὰς ἤει πε ἴὰς Ηεῦ. [δ 
γαλενεὰ (Υδάισεά ὥσσες ἰμκιεδὰ οἵ ἀξ ἔσσε:), το 5 ἃ 9ογί αὶ 



17. 1τ1-12 ός 

ΤΩΒΟΣέΟΩ (ἐαρλοίήμνε) ἴος οἰδδγηςβα. ---- Τῆς βεοοπὰ τς τεδίϑ, 
δοοοσάϊηρ ἴο ἴς Μαβογεῖς ροϊῃηρ, σπα [- γεα, γεῤγοῦες ἀΐνε) 
Ὡ- 4 7αζλεν [γεέῤγουες} “ἦς 05 ἐπ τυονι λέ ἀεέίσλξε, οὐ ἀδίσλῖς ἐπ 
δέρμα ὅς ἃ ͵αίλεν ἐπ δὶς τοη. ὙὍὙΒοδε τοπάετίηρε, ἰοῦ ΡΟΒβϑίθ]ς, 
ἃτε δατὰ, διὰ ἴδε ξυφρεδιοὰ τερσεβεηίϊδιίίοη οἵ Οοὰ 485 ἔδίμεν πουϊὰ 
Ῥεσμαρς τδκο ἃ αἰ που, βἰπος ἰ πουἹὰ Ὅς υπΐχυς ἰῃ Ῥχονετῦβ. 
ὙΠε ἰτδηβίδιίοη οζιοζς ρίνει ἀῦονς (πο ἴς Ηςεῦ. οοηϑβοηδηῖβ 
Ῥεχιαϊο 5 βυρροτίεὰ ὉΥ ἴδ Ῥαγδ]]ο δα, Ὁγ ἴὰε Οτκ., ἀπά Ὁγ 
700 «5. Τῆε ραγαὶ!ο]ἴβπι πδίυγα! γ βυρρεβῖβ (που ἰὲ ἀ068 ποῖ 
ΔΌΒΟΙΟΙΕΙΥ σοαυΐγο) δὴ Ὄχρ οὶξ τείεγεμος ἴο ἀἰβοὶ ρπαῖγ κυδετίηρ. 
ΤΈς ΟΥκ. μα5 “ο» τυλονε ἐλε Ζονγα ἴσυες ἀξ γεῤγουές, πα “εομγές 

ἐυε} τον τυλονε ἀφ γερείυες (380 ηυοϊοὰ ἰπ Ηεῦ. 125), ἰὰ πδῖοι 
“ερωΚές τῷ αὔεζς. 70Ὁ ςἾ7}8} γελᾶς : 

ἬΔΡΡΥ ἰδ ἴδε πιδὴ σβοσα Οοὰ γεργουςβ, 
Ὑβετσείοσε ἀεβρίθε [οσ, τε)εςῖ] ποῖ ἴδε ἱπειγαοίοι οἵ δηλ δδὶ, 
Ἐοσ Βε νουπάς δπὰ Ὀἰηὰς ὕρ, 
Ηξε ετοϊϊεβ δηὰ ἢὶς ῃδηὰ μεβ]β. 

ΤΒε δἰ γα] αυ  Ὀεϊνδοη ἴΠ6 Ῥαββᾶροβ ἴῃ [οὉ δηὰ ον. τρδῖζεβ ἰΐ 
Ῥιοῦδοὶε τμδὶ ομς ἰ5 Δῃ ἱπ δου οὗ ἴῃς οἴδετ, οὐ ἴῃδι ἴῃς ἐχργδβ- 
5βἰοῃβ υδεὰ πνέγε οὔστεηϊ ἴῃ ἴπα Βοῃ 0015." --- ΤΈς ποσὰ σοῦ ἴῃ βεοοοῃμὰ 
ἢπε βμου]ὰ Ὀε οἰὐδηροά ἴο ἀΐνι, 80 88 ἴο ϑεοῦσε ἃ Ὀεῖίζεσ ρδγαὶ 6] 15 τὰ. 
- Βιοδενεσ ἱτδηβίδιίίοη Ὀς δάἀορῖεά, ἴῃς 5δῆβε 8 ἴῃς βάπηδ : ἴῃ 6 
βαβετίηρ οὗ ἃ ξοοά τιδῇ ἰβ ἴο Ὀς τεραγάεα 85 ἃ αἰνίῃς οἰδϑίε πη 
αἰειϊλιδὰ Ὀγ Ιονε. Τῆς τῃουρδῖ ἰβ ἰουπὰ ἱπ [οὗ 4. ς (ΕἸΡΠ42) δῃὰ 
33 (ΕΠ8α), θυῖϊ οὨἱγ πότε ἰῇ Ῥχγονεσῦβ. Τῆς βασεβ οἵ Ρῖον. εἶβε- 
πεῖς δάορὶ ἴῃς οἷά νὶεν (ἀείεηἀεὰ Ὁγ ἴῃς ἴἄτες ἐπεηὰβ ἰῃ 00) 
τρδὶ βυβεσίηρ 15 αἰ ναγβ ἴῃς Ῥαηἰβητηδηϊ οἵἁ 5 ; ἴῃς δυῖμογ οὗ οὔζ 

Ῥᾶββασε ((Ο]ονίηρ ἴῃ 6 Ξοῆοοϊ οὗ ΕἸΙΡἢδΖ δῃὰ Ἐ)1μ) οοῃϑίάετβ [Ὡς 
εχοερὕοῃ ἴο ἴδε τυῖς, δηά ἤπὰϑ ἴῃς ἐχρ᾽δηδίίοῃ οὗ ἴῃς βυβεπηρ οὗ 
τῆς τρδίδουβ ἰῃ ἴῃς αἰβο  Ρ᾿ πατγ ἴονε οἵ Οοά, πεϊοΐ ἰ8 αἰβδο ἴῃς 
ΝΤ. νἱεν (ἰξ 15 βυργεβίεά ἴῃ ΟἿ. ἴῃ δυο ραββαρθὸβ 885 Απὶ. 45 }}). 
ὙΒουφὰ δἰηϊοεὰ ὈΥ ἴῃς οαγοδὲ οἵ ἴῃς [5τδἊ  βἢ οἰμῖς 8] τί τεῖβ 

(Α1205), ἰξ ἀρρεδῖβ ἴο ἤἢδνε τωδάὰβ ῃ0 ᾿δϑίηρ ἱπιρσοββίομ {11 δἵτοσ 

5 ἘεοεὩϊ πτίετς δτὲ αἀἰνἱἀεὰ ἰῃ ορίῃΐοη οἡ ἴδε αυεςιίου οἱ ῥτίοσιυ Ὀεΐνγεεη [οὗ αὶ 
δι Ῥσ. :-. Ἂς Ῥχγ. δρτεςβ, ἰῃ ἴῃς ροίηϊ οἵ υνἱεὺν υπᾶεσ ἀἰϊξουβείου, νἱϊδ Βεη-ϑίγα, τὶ 

δδου!ὰ Ῥχοῦδο!υ Ὀ6 τεφζδτάεα δα ἴδε ἰδῖοσ, 181625 70Ὁ Ὀε Ρυϊ γε1γ Ἰαῖε (ἰπ ἴε βεοοπὰ 
οτ ἤσξι ὁδ;ΌΥ Β.0.). 1 Ὀοϊδ ΡΥ. δηὰ 7οῦ ἱϊ ἰς ἱμάϊνἑ Δ] ταῖμες ἴβαῃ πδιϊοῃδι 
δυδετίηξ ἴδ᾽ ἰ5 οοπίετηρίδιοά. 

Ε 
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τλε δοοφβρίδηοο (ἰῃ ἴῃς βεοοηᾷ οἵ ἢγβι σεηυγ Β.0.) οὗ ἴτε ἀοείστα 
οἵ εἴμίοδὶ ἱπιπιοσίδ! ἐγ." ᾿ εἰσ 

. 1, Ἐογ νδείοιϊβ υπίπιροτίδπί νδσ. Ἰἰεοῖ. οὔ (4 ἴῃ ν.} 13 βες Ἡ-Ρ. ἸΉ .)3 
δουϊά ρῥγορδοὶγ Ὅς οαιϊίεὰ 45 (εασὶγ) 5ογίδαὶ ἱπβειιίοῃ. ---- 18. τκ σἰοαυϊ 
Μακικεί, δα ἰῃ ᾧ 47} ὅο3, ργορβθ!γ ἃ βοτίραὶ δοοίάεη:. πεῖν ἰῃ ν.ἷδ ἰς βυβ- 
ἰαϊπεὰ ὉΥ 4}} Μ85. δπιὰ Ντββ., θυϊ τιὰγ ΡῈ οὐαϊτςα (85 ἐχρίεέέμνε) νι δάναν- 
ἴαρε ἴο ἴῃς ταγίμαι. Εον ἢ 32ΝῈΝ τεδὰ ΗΪ. 3ν 3", δῆεν (δ μαστιγοῖ, δηὰ 45 ἴῃ 

700 15; Ρὶ, 552 (Όγϑβ., ςἔ. Θαρρεὶ!) ὁ ἐβ. ροββίδὶς, θαῖϊ ἀοεβ ποὶ οοσυς ἰῃ ΟΤ. -- 
Ὦ 15 γκ; Θ (εις. Ἠ-Ρ τοῦ) πάντα υἱὸν, αἀορίεἀ Ὁγ Βὶ.; ἴδε π΄. ἰδ πάζυγαῖὶ, 
διὰ πᾶν Ὀὲε τῇεϊρτίςαὶ ὀχρ απαιίοη; ἴῃς πίνουβα γ ἱμάϊςαϊεὰ Ὁγ 38) ἰπ 5 ἰ5 

ἰηνοϊνεὰ ἴῃ ἴῃς ΗδςΌ. οὗ Ῥ, ΤΉς 13, ἐουπά ἰπ 841] ἰοχὶβ, ρσοῦδο!Υ δυρρεβιεὰ τς 
Ῥοϊπϊτίπρ 3.2, διὰ ταυβῖ θὲ εαεὶν; γεῖ ἴξ ἰβ ποῖ ἀρρτγορτίαϊς Βετε (1 βγορθὶγ 

διδ5 πὸ οοππεοίίου τὶ ἴῃς οοπιοη δά άγοββ .)) οἵ ν.1); νψε Ἔχρεοῖ “σκ οἵ 

Ἔδν Ὁ, δῃὰ ταΐβ τεδαάϊπρ τῆὰὺ Ὀε ἀοριεἀ 65 ἴῃς πιοϑὲ ργορβθῖς. --- [ἢ πε"; 

 ταραδέχεται, ἔτεε τεπάετίηρ οἵ ἢ), α5 ἰη Μα]. 118; 6 νυν βεεῖωβ ἴο ὕε τερε- 
τοι ἴτοπι ργεσεαϊηρ οἱ., οἵ, ἱπείεδα σί ΠΣ ἸΒΕΥ ΡΕΓΒ. τεϑά ΠΣ οἵ ΓΤΥῚν. 

13-20. ἘχοΘΊ]οποο οἵ πίδάοπ. -- Α ἕτουρ οὗ 8 οουρ]εῖ5, ν. 5 
Ἰοστηίηρς ἃ βερᾶγαῖα 50Ὁ- ρασαρτδρῇ. 

13. ΗδρρΥ ἴδε πδὴ ψο ἤπά8 νίβάοπι, 

Απὰ τῆς πιδῃ ψγνῆο ψαὶπς υπάετβιαπάϊηρσ; 

14. Ἐοτ ἴῃς ῥτοῆϊ 88ς Ὀτίηρβ ἰ8 Ὀεῖϊον ἴῃδπ [1 βίϊνετ, ἢ 
Απὰ τΒς τενεπυς 5ῃς Ὀεδίονβ ἴῃδῃ ροϊά. 

15. Θἢς [5 τηοτε ργεοίουβ [8 ΠΟΓᾺ]8 -- 
Νὸ ττγεδϑαγεβ [7 οἂπ σοπηρᾶσγε στ δος. 

16. Τουρ ᾿ἰε 15 ἰῃ μεν τίρδι μδηά, 

ἴῃ δεῖ Ἰεῆ Ββαπά τομεβ δῃὰ Βοπου. 

1). Ηετν ψἈγ8 ὅγε ὑγδγ8 οἵ ρ᾽ςαβϑδηΐῃςβ8, 

Απὰ 4] Βεῦ βαῖῃβ ἃγε ρεᾶςε; 
18. 58ς ἰδ ἃ ἰτες οἵ ἐϊΐς ἴο ἴῆοβε γβο 5ταβρ δεῖ - 

ΗδρρΡΥ τε ἴμεν το Βοϊὰ Βετ αὶ. 

19. Ὑδμνε ἢ ΌΥ νίβάοαι ἰουπάςὰ ἰἢς φαγί, 
ΒΥ υπαετβίδπάϊπρ ει Ὀ] 5ῃςἀ ἴΒς εανθ, 

20. ΒΥ δὲς ἱπονϊεάρσε ἴῃς τννδίετβ νγε]] ἕοτῖ, 

Απά τῆς οἱουάς ἄτορ ἀονγῃ ἀεν, 

18. ϑγῃοηυπίοιιβ, ἰθΓΏΔΓΥ, ΟΥἁ, συ Τὰς Οἵ. 
διῃὰ ὅγε. τβ8. βᾶνα ἴνὸ ἰθσταβ ίοσ σιση (λερίαη δείμρ. .. »ιογέαὶ), 

8 0κ (δε ἀοοιτίπε οὗ τῆς Ταϊπιυά, 5εε ἡΜεῦες, 7Τφοί. ἡ 69. 
. 8 Β6θ. : δόίζεν ἐλαπ ἐὰε 2» ο7) εἦνεν. 
Σοῦ. : κο ἐσ εασμγέ: οὕ ἐἀλέπε. 
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Δηα ἴξ 15 ποῖ ἱπιρτοῦδοὶς (πδὶ τῆς ΗΘ. οτὶρίηδ!γ δά συσῖ ἃ νασὶ- 
ΔοΙ, ῬΘΓΠΔΡ5 - ἄσγο. .. υἱν, οὐ ὕνο δαυϊναϊεηὶ ψοσὰβ -ῷ ἀσρεσ., 
ὙνΠπεῖδε νίβάοσω 18 δοαυϊγοὰ ὈΥ Ομ θ᾽ 5 οσῃ εἴοτγι οἵ τεοείνἑα ἃ5 ἃ 
εἴπ ἴσου σοά, ἰ5 ποὶ Ξαἰά ; ἰῃς ἵνο ροϊηΐβ οὗ νἱενν σεσὲ ὑῬγουἈ ]Υ 
ὯΟΣ «δ ηρυ ϑῃοὰ Ὁγ ἴῃς τ τίϊοτ. Τῆς Ὀοδακτυάεβ οὗ Ρτον. δὴ (πνῖτ 
ἴῃς ἐχοἊρἕοῃ οὗ 1:65) τεϊδῖς ἴο ἴῃς ἱηαϊνίάυδ] τιογαὶ [ἱΐς, βέδηἀΐηρ 

τῃ5 ἴῃ Τοπίγαϑι τίτἢ τπο86 οὗ ἴῃς ἐφ] ἀπά Ὠἰβιοσίοδὶ ὕοοβ (πὰ 
ψ. 3212 τόδ᾽ ΕΟ]. τοἱὗ) νι ἢ τοίδσ τὸ ἡδιϊοηδὶ ἰἰΐς, δηὰ το ἴῃοβα οἵ 
ἴῃς Κβδίιευ, ψῃϊοῦ, τὶ ἃ ἔδυ Ἄχοερίοης, πᾶνε ἃ ρειβοηδὶ- τοὶ ρίουβ 

ἴοῃς." --- 14. ϑγποηγτηοιϑ, ἰοσηδτυ- Ὀἱματυ (ἰη ἴῃς εἰηοηάφά ἰαχι). 
ΤΑΙΟσαῖν : “ον ἀδρ σεφωΐεί δον ἐς ὀεζίεν λαπ τΔε σεφωμίείδον οὗ συν, 

απά ἀξν γευέημέ ἑλαπ ροίάδ. ΤΏΣ Ἔχρτγεββίοη τοπάεσεὰ ἀέν σεφμῖεέ-: 
δἴορε᾽ ΤΑΑΥ ταδδῃ “λέ σεφιέγέμρ ἀξ, οἵ τυλα τἦδ σεφιῖγες (ἀν απ, 
2γοβῶ, οἵ τυλαί «ἦε ῥγοάμεες (Ξ: “Ζὴε ρσίμ Ἰδαέ οπέ γείσ᾽ ἡύνε 

ἀφρὺ, οἵ δεν ἡγαάε, ον ἡ ααΐπρ ἐπ ἀδν (Ξ- ἘΝ. δὰλε σιεγελαπάϊΐεε 7 ἐΐ,. 

με νογὰ γμιογολαπάϊε Ὀεΐῃρ υϑεὰ ἰῃ τῆς Ὧον ΟὈβοϊθῖε βεῆβε οἵ 
ἐόν γ 46). ΤῊς τηεδηΐηρ 86 π5 ἴο Ὀς ἤχοα ὉΥ ἴῃς ϑεςοῃά οἶδίβε, 
ἴῃ ψ Ὡς ἢ ἀδρ γευσημό ταυϑὶ βρη εἰἴπος τολα ἐονιθς τ ἀδν' (ΛΈ 7 

ἑπεορηδ), οἵ τυλαΐ τἦφ γίοζας ἴο ὮΘΓ Ῥοββϑεββογ' (29 ἑμπέονις ὕγΟ71. 

ἀφρὴ; ἴῃς βθοοῃὰ οἵ ἴμεϑε 86ῆβεβ ἰ5 βυῃρροτίδα ὉΥ ἴῃς σοῃῆθο- 
τίοη, ἰῃ σἢηϊοῃ ἴῃς ἰορὶς ἰ8Β τὰς δἀνδηΐαφε ἴπδὶ πιᾶῃ ἀογῖνεβ ἔγουι. 
νϑάοπ), δηὰ ὈΥ ἴῆς 5ἰπη!αῦ ραββᾶσε 8.9 “Κρ ἡγμὴξ ἐς δεήεν λάπ' 
φοέα απα »ν γευέπμο ἠλαη εἴδνεν, (μα ἰ5, 85 ν."7 βυρροϑῖβ, δὲ 838ῃ6 

Πα5 ἴο οὔεγ ἴο πεῖ (οἸοσσεῖβ. Ετοῖι ἴῃς Ραγα Θἤϑηι τγα τΏΔῪ ἐοη- 

οἷαάς τπᾶῖ ἀεγ σεφωΐεέδοπ οὐ ραΐπ 5ισηϊῆεβ 2ὰς 2»γ0Πὲ τάδ. ὄγίμρε. 
Τῆς ττδηβίδιίοῃ “0 Δ ἀέφωέγε ἀξν' ἐς ὀείζεν ἕλαπ ἐο σεφεένε εἐέσεν. 

ἀπά “ο ραὶπ ἀδν (ἐς δείζεγ) λαπ ροίά, ᾿λουρ ἢ ἰμῖς] Πρ 10]6 δηά ποι 
ουῖ οἵ Κεερίηρ υἱὲ τὰς οοηϊοχῖ, ἰ5 δαταὶν δἱοννεὰ Ὁγ ἴῃς Ηςεῦτεν. 
Οτκ.: Μὴν ἐὶ ἐς δεξίον τ ναϑῆε 2ογ ἀεν Ἰλαπ ον σεασωγές οὐ χοέα 

ἀπά εἰνεν, οἴ. Μι. 125. 1,Δὔη Ψυϊραῖε : ,“ο0»γ, “1λε σεφυΐείον οὗ 

ἀεν ἴς ὀεήον ἑδαπ δαβῆε ἐπ εἰδυεν απά ἀξγ ἡγνὶ ἐς 97 ὁὀέεί απά- 
μγεε ροίά,. Ῥεβηϊ4 ϑγτίας δηὰ Ταγρυῃ: “0, σαβῆε ἐπὶ ἀδρ τε 

ὀείζεν ἔαρ ἐγαϑῆε ἐπ εἰδνοῦ απά ἀδν “εἶ απ ῥμγε ροίά. ὙὮεδβε 
νατίουϑ ἰγδῃϑβίδιίοπβ ρίνα ἴῃς β8π|6 βΈηοταὶ ἰάεα. ΤῊς Ῥαγαδὶ οἰ βγη 
Ὠετς δηὰ 8)9 βυρρεδῖβ ἴῃ 6 ογηϊββίοη οὗ ἴῃς βεοοπὰ 2»γ0Π2 (οΣ σεφιέεί-" 

9 Τῆς ΡῬεδί υηἱβῖ, βοισενεσ, οἥδῃ βρεᾶκξ 5 8 ἰυ υ ον οἵ [6 πδιίοη; μἰς ἰϑϑ γιά ναι 

ἐχρετγίεῃος ἰ5 ἴῃς οσοτηπλοῦ ΟὨδ. 
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ΠΡ.) ἴῃ ἢγδὶ [Ἰῃ6. ---Ἰ ᾧ το} (1) φἰταλδν ῥσαΐδε ἷἰ5 φίνδῃ ἴο ἴδε 
Τοχαὰ ; ἴδε ροϊηϊβ οἵ νὶενν οἵ [με βδξε δηὰ ἴδ  Ῥβδὶ υϊδὶ ἅτε ἀἰβετσεἊωῖ. 
- 16. ϑγμουγτιοουβ, ἰοσηατγ. Τῆς ΗςΌ. μα5 αὐ δὰν ψεασωγες εαπ- 
κοὐ (ΞΞ πον οἵ ἐὰν 'ψεασωγές 45) ερνεβαγε τοίδὰ ἀδν; τὰς Ῥοββεβς, 
Ῥτοη., ἩΔΙΟΝ 5 ἱπαρρτορσίαϊε, ἰ5 Ὀεῖζεσ ουϊτεὰ τ] τἢ 41} τμς δποίεως 
Μετείοωβ. Τῆς πιοδηΐηρ οὗ ἴε Ηδοῦ. πού ἴῃ ἤχει οἱ]. (8:22) 15 
ἀηοεσίδλίη. [τ μνᾶς ὑπκηονῃ ἴο ἴῃς δποίεηϊ τββ.: Οτκ., ὅ'γχυ., 

Τασξ., βεσὸ ἢδνε φηγεείοως είοπές, 1δἱ. ψαὶς. δας σἂ τυεαίζα,; εἾ5ε- 
πίετε 141. μᾶ95 ἃ πυπρεῦ οὗ ΟἿΒΕΙ το ἀοτίηρβ; ἰῷ [00 285 δι. 
Μὰβ φεαγῷς. ὙὍῆα τεπάογηρ ἐογαῖς ἰα θαβεα ου [π}. 4, πίετε τῇς 
ποιὰ ἰ5 υδεὰ ἴο ἱπάϊςδϊῖς τυδάϊπεβ5 οἵ Ἄοοτηρϊεχίοη. ΤΏεσε ἀπὰ 
Βετε ΕΝ. μὰ5 γμόδίθς ἴῃ ἴῃς ἰεχῖ, δηὰ ογῖς ἴῃ ἴῃς τρλερίη (5ες 
]00 4812); τῆς τυῦγ νουἹά Ὅς ἀρρτορσίαϊς ἴῃ 1.3:. 47 Ὁγ ̓ ξ σοῖοσ, 
πὶ τὰς ποσὰ ἤδσα δ ρογεὰ πανεσ οσσυγβ ἰῃ ἰἰδῖ5 οὗ σεπιβ (Ξυ οἷ 
85 Ἐχ. 28:1. 0.512 ἘΣ 28,2), Ὀπὶ ΟὨΪγ ἰῃ ροειίοδὶ Ὀοοκβ (1.Δαὶ., 
]οῦ, Ῥχον.). ὙὍῆε οογαὶ τᾶς μἰρηϊγ ναϊυεὰ Ὀγ τῇς δῃοϊεηῖς (Ρ]Ώ., 
Ή)Ό, 42, 11}, διὰ, 88 ἰξ νγὰβ ἑου πὰ οὐ ἴῃ6 οοδϑὶ οὗ Ιπαϊᾶ δῃὰ ἴῃ 

τε Ἀκεά 868, τηϊζἢϊ νὰ} βανὲ Ὀεδα Κηον ἴο ἴῃς [εἐνν8. Τῆς τεη- 
ἀετίηρ φεαγίς (Βοοματῖ, Ενναὶὰ, Εδυβ5, Νογεβ, ϑίγαοκ, σα.) πουϊὰ 

βαὶξ 15 τὰς σοτμρ]οχίου ἴῃ 1.,8π|. 47 οου]ϊὰ Ὀς υπαάετβιοοά 45 ᾿εΑΙΥ ; 
εσγαῖς ἰδ ἱλνοτεὰ ὉΥ Οεβεη., ΕἸςίβομεν, Ὀς., Καιιρδδυβεα, δηὰ 
οἴβειξ. Ζ7γεαεμρες ἰβ ἰἰϊ. τυλαΐ ἐς δεείγεα, ἀεείγαδίς, φγέείοες. 

Ὑν βάοσω ἰ5 ἃ βϑουτος οὗ βαὶῃ (ν.}") δῃιὰ ἰβ ἴμιι5 ρσθοίουξβ. --- Βεϊπεςῃ 
1δε εἰαυδεβ οὗ τῆς ΗδἜὈ. τεχὶ ἴῃς Οτῖ. ἰηβοσὶβ ποδότη εὐὐ τἀαΐ 
γεεέεέ ἀξρ, τἦξ ἧς τυεῦ ἔποιση ἐσ (οὐ ἐασίδν γεοορνδαδίό ὅν) αὐ τυλο 
ἀῤῥνοαεὰ δεν, τὰς ἢχβι οὐ ἴε8ε δα δὰ οἰαυβεδβ τΏδυ Ὀε ἃ σοττυρὶ 
ἕοστω οὗ ἴδε Ηεῦ. Ξεεοηὰ οἷ. (ρεθαρ8 ἴον ποφλέηρ ἀἰδείγαδῥε ἐαη δε 
“ε΄ συνε» ἀραίμε ἀδγ), ἀμὰ ἴἢς βεοοῃηά σωδὺ οοπῖς ἴῃ ᾿ἶκ6 ΤΠΔΏΠΟΙ 
ποιὰ Ἡδεῦ. ἢγϑὶ οἶδιθεΕ. Τῆς δἀδάϊτίοῃ ἰ5 δὴ Ἰηϊεσγυροη οὐ ἴῃς 
ςοηεοῖίου, δπὰ [5 τηδδηΐϊηρ ἰ5 ΟΌδουζα. --- 10. Εφαυίΐναϊεηι οἰδυ5ε5, 
ἱεσῶδιγ. Αἱ ἴῃς Ὀερίπηϊηρ οὗ βεοοῃά οἷ. σα) τᾶν Ὁς ἰηξοτιεὰ, πὶ ἢ 
τὰς Οτκ., δηᾷ δέϊεγ ἴῃς ργενδι Πρ ποτη οἵ ἴμα σουρ]εῖθ. Τῆς ῥτε- 

ςεάϊηρ ἀεβουροῃ οὗ ἴῃς ἐχοαιθηος οὗ πίβάοπι 15 ρυτγαῖίνε --- 
ποιδίηνρ ἰ5 βαὰ οὗ ἴῆ6 ῥγδοῖβε ἠδίυσε οἵ ἴῃς Ὀεηςῆϊβ 5ῆς Τσοηίειβ. 

Ηετε νὰ ἢδνε δῃ Ἔχρ] ἰοὶϊ βἰδίετηθηςϊ οὗ ἴῃς τρδίοσίδὶ τεπνᾶσα 5 ἴμδῖ 
δἰϊεηα ΠΕΣ; 566 ἢ. οἡ νυν. ζΖοηρ ἐε ἰ8 1, κηρήὰ 97 ὅαγε. Τῆς 
γίεδες αμδ ἀοπον, ἢδτα τηεηςοηδά ἰηῃ δαάϊτίοη ἴὸ ραν ἀζε, ατε ἴο ὃς 
1ακεθὴ [ἰτοσαῖγ. ὍΏς βᾶρο᾿5 ροϊηϊ οὗ νἱεν 5εοπὶ5 ἴοὼ Ὀς τποίο]ά. 
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Οὐ τῶς οὔε διδηὰ, "ἷς οοῃεερίοη οὗ ν͵ἱδάοι ἱποϊυδοβ ὑσυάεπος 
διὰ Ξλρδοῖγ, συλ 65 τπδὶ ὑἀϑυ!γ δοουσε ὈΟῚ εΆ ἢ δηὰ ἴδε 
εδίδετω οὗ τε ; εἴ. βυοἢ ραδξαροβ 8ἃ5 1οὐ 11 12.} 14 το. 215 
42 χη 5 ἹΒ 41 8 [ηἰς Ιῴεα τυὴβ τχουσῇ ἴῃς σπθοὶς Ὀοοῖ. 
ὙΒεϑε υλ ες ἀο ποῖ ἐχοϊαάα ἴμε δρθες 5ἰάς οὗ ἴῃε οοποερίου 
οἵ νὶβάοστῃ ὙΠΟ ἀρρεδιβ εἰβενθοσε ἴῃ ἴῃς Ὀοοῖ. Οη ἴδε οἶδε 
μαπὰ, ἴθοσο 15 ἴῃς ἰάεα μα Οοά, ὮὉΥ βοιῃς ἀΐγεοῖ ἱπίεσνθη 0 οὐ 
δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃς ζεμεγαὶ ἰδνβ οὐ ἢΐἷβ φονεσηγηεηΐ οὗ ἴῃς ποιὰ, 
θεδῖονβ Ῥσοβρεσιῦ οἱ ἴοβε τΐΟ ΟΌΕῪ τὰς Ῥγεσθρίβ οὗ πνίβάοχη. -- 
Αδεσ 1.15 νεῖβε ἴῃς Οὐ. δας : οι ογ΄ ἀξρ "»εσωζὰ ῥγοκεεας γίρλέξοως- 
πεῖς, απα ἔστω απα νερὸν «ὧδ δεανε οπ λέν ηρμό; οἴ. 138. 4. ον 
φ΄ “ν »ιομζὰ Ξγ»γοξεεας γίρλίεομεηπέις (αἰεὶ 1ἰβ ἴῃς βρεαῖκοῦ) δδὰ 
Ρτ. 215 σπδ ἕλε ἔδτυ οΓ ξἰπάρεες [-Ξ δἰμαΐν ἐπενε δον} ἐς ΟΝ Δεν 
Ὄπρνε (Ξαϊὰ οὗ ἴῃς ροοὰ πουβεν ες). ΤῊΪ σουρ]εῖ, πο ἰ5 ποὶ 
ἴη Κεερίηρ πὶτῃ τἰὰς οοῃϊοχὶ, 15 ἂς δά άϊτίου οὗ δὴ δῃηποίδίοσ ἯΠῸ 

[εἰ ἴὰδι τῇς ῥαββαζε 5ῃουϊὰ σοηίδίῃ ἢοΐῖ 4 Ῥῃδεβαὶς φοσιδοδίοῃ 
οἵ ἴῆε Τοτὰ (Ηεϊά.}), Ὀυϊ ἃ τεσορπίοη οὗ ἴῃς εἴ]. 8] δἰετηςηῖδ οὗ 
πιϑάοω. Ουζ ῥτγεβεηὶ Οτξ. ἰοχὶ οὗ 31:5} (ου τ ΔΙΟΝ 86ςε ποῖς) ἰ5 
ἀϊδετεηῖϊ σοση τῆς οἷαυβε ἢστε οἰϊεά, ἀπά τῃς Ἰδῖῖοῦ τηυδὲ ἢᾶνε Ὀδδθη 

υὐδηϑϊλιοὰ ἔσο ἴπε ἩδθΌ. οὐ ότι 4 Οτί. ἰοχὶ πῆϊοὶ (]ονεὰ τς 
Ηεῦτεν ; ἴῃς Οτᾷ. βῃουϊὰ ῥσυορδῦϊγ μετε τεδὰ: “δε σεν 97 ἀἰμά- 
πέςς, εἴς, Τδε εἰς] οἰετηεηῖ ἰηϊισοάυσοα Ὁ ἴῃς Οτκ. 165 ουἵ- 
5ιάς ἴῆς ἰάεα οἵ τε Ηςεῦ. Ξαζεο, ψἤοϑ6 ρυσροϑε 5 ΒΡ ΪῪ ἴο ἀδβοτῖδε 
Μἰβάοτῃ 48 ἴῃς σανεγιμν δοημνε. --- 1Ἷ. ϑγῃοηγτηουβ, ὈΪΏΔΙΥ, Οὗ 
ἴεσηλιγ. Τῆς έαςαπέιεος ἀρὰ σε τε ἴο Ὀε ἰηϊεγρτεῖδα δοοογά- 
ἴῃς ἴο ν δ: 4 1 σοῃίτο δὰ Ὦγ ἱπιεὶ]δοῖυα! ἀπ τηοσϑὶ πϊβάοτι ψν]}} 
θεὲ πες ποτα ἀϊκιυσθαποας δηὰ οᾶτοβ. Οἱ. 700 τ σβεῖς ρδᾶος ἰ5 
ἴδε τενασὰ οὗ ἴῃς πιδὴ σἤοτ Οοά ἱῃβίτιςῖβ. [{ ἰβ ουϊνατα ρεᾶος 
ἰθλῖ 15 σι γηδὶγ τπιθδηϊ, θαϊ τηϊβ ψουϊὰ ἀουθεῖεβ5 Ὀς δοοοτηρδηίεά, 
ἴῃ ἴμε νίεν οἵ ἴῃς ττῖϊεσ, ΟΥ̓ ϑθγεη! οἵ τηϊηὰ ; ἴῃς Ηςῦ. οοη- 
ςοροη οἵ Ἰιές, 85. ἰ5 ἀρραγεηῖϊ τπῃσουρμουΐ ἴῃς ΒΟΟΚ οἵ Ῥτονεγῦβ, 
ΝΒ (ἰβ! ΓΕ ΟὈ͵εοῦνε, Ὀὰϊ ἴδ ὨΘΟςββαυν ἱποϊυὰςα, 245 41} ἢυπηδπ 
᾿βουρῆς ἀοε5, ἴα ροβίυσε οὗ ϑου]. ζαξε", 15 ἴῃς σογθτηοῃ βαἰυϊδ- 
ὕοῃ δροῦρ τρδ ἴῃ ΟἿ. (45 ποὺ ἀιιοης ἴῃς ΑΙΔΌ5), ἃ βεηοταὶ 
ἐχρτεββίοῃ, σονοπηρ 411 ἴῃ6 ουϊνατὰ σοπάϊποηβ οὗὨ [Π|π|; τὰς ἀϊ5- 
Ὀποῦνεϊγ ἰηννᾶσγὰ δρρ]οδιίοη οὗ ἔπε ἴετπὶ ἀοαβ ποῖ ἀρρϑᾶγ ἴῃ ΟΤ. 
ΟΕ, πο. ταῦ τ65.---- 18. Θγποηγηθουβ, ῥγοΟ Δ ΟΪΥ ἰεγηδιγ- Ὀϊ ΑΙ. 
ΤΡεε τ γε ἰδ ἃ δρυταῖϊνε ἐχρτσοββίοη (ργοῦαὈ ἃ οοιῃταοηρίδος οἵ 
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τς -Ῥοδίίοδὶ νοσαθυΐαγγ), δαυϊναϊεης (48 ἀρρεᾶγε ἔζοπι εἰὖἢ στῆ 
153) ἴο τοωγεξ οΓ΄ ἐσπρ δε αμα. βέαες, ἰδ 5πιδϊειηεηϊ οὗ ἐπὶ να σξε 
͵ἰ5. τ[π8 ἰάἀδηςίοαὶ ἰδ τηφδηϊηρ πίῃ ἴμαᾶὶ οἵ νι Π, Τῆς ροεῦεεϊ 
ἴάμαξε οὗἁ Π!ερίνίηρ ἔγαῖϊς (ἰουπά 4150 ΕΖ. 4η132, ἀπὰ οὗ. τς γρεπίσει 
47 ἄγε, Ῥτ. τοἱϊ αἰ.) 15 Ῥσοῦδο!Υ σοππεοίεα πιῖὰ [ῃς σοποερίου οὗ ἃ 
Ρηυλῶνε 5δογοὰ ἔτεα οἵ ᾿ἰΐε, δηὰ ἰξ ἰ8 ηοῖ ὑη] κεν ταὶ ἴῃς Δ] υδίοσι 
Ὠετε ἰβ ἴο ἴδε ἴγθς οὗ ὅδῃ. 2. 3; ἰ{ [ἢ]15 Ὀς 50, 1 ἰ5 ἴῃ6 ΟὨΪΥ 5υς Β 

αἰϊαβίοη, Ὀεϑίά 68 τμᾶὶ οἵ ΕΖ. 4η12, 'ἰω ΟΤ. (ἴῃς ἀεβοηριίοη οὗ τις 
βατάδῃ οὗ ἀοὰ ἰῃ ΕΖ. 28 85 Ὡ0 τηθηϊίοῃ οἱ {πἰ8 ρατιίουϊας ἴσας). 
Ιὰ ἀδμεβὶβ ἴδε ἀξ ἰβ Ῥἢγϑβίοδὶ ; ἴῃς τηδῃ, ἰδ 15 βαἱά, πουϊὰ μανς 

Ἰινεὰ ἔοτγενοῦ ἱἴ ἢς δὰ δαΐδῃ οὗ ἴδ ἔπ οὗ 86 ἴσεθ, ὄνθῇ δῆοσ ὃς 

μια νἱοἰαίδα τῃς σοτηταδηὰ ὈΥ οαἰίηρ οἵ ἴπς οἵδπετς ἴτεὰ (Οσεη. 23).5 
δεῖς αἷδο ἴῃς ἀξ ἰβ ρμγϑίοδὶ, ἃ8 ἄρρεᾶῖβ του ν.ἰδ; ἴῃοσε ἰ5 ὩῸ 

Τείεγεῃος οἵ δἰ υβϑίοῃ ἴο δχίϑίεμος Ὀεγομὰ ἴῃς ζτανθ. Βαυϊῖ ἴῃς βξᾶρεὲ 
ἀερατγῖβ ἔτοτῃ ἴῃ δοςσουηῖ ἴῃ Θϑ0:1 ἴῃ τδδῖ Ὡς δἰἰτὶθαῖε8 ἰοπρ ἰ1ἴ6 ἴο 
ἃ 4υδ]ν οὗ υϊηά. 

19, 30.. Α ὄ3ερᾶγαῖε ραγαρταρῇ. ΕἼΟΙΙ ἃ ἀθβοσίρεοι οἵ [86 
ὈΙοδδίησα ὙΠΟ τίδάομπι ΘΟμοτα Οἢ τηδπ, (δ 6 5896 βῸ66 Οῃ ἴο 

ΟΧΑΙΣ ἰδ δὲ ἃ ρμυϊάϊηρ ῥσὶποὶρ]θ οὗ Θοὰ ἱπ [Π6 ογϑδίίοῃ διὰ 
Ἰλδὶηἴθπδμοθ οὗ [89 μι γεῖοαὶ ποσ]ὰ; τῃς ϑᾶπὶς οοποερίίοι ἰ5 
ἰουῃά ἰῃ 8.551 (πᾶ οἵ, ]οῦ 2855), Β5. 15 γΥ80]. ). Τὶ νίενν ἰ5 
οἰιαγαοίογίϑες οὗ ἴῃς ἮΝΙβάοτῃ Ὀοοῖκ5, ἢ ]α ἴῃ τὰς Ῥτορεξβ (Απι. 4ἷΣ 

55 ο᾽ 158. 40 -- [ΠΕΓα ἅτ 0 βυοῆ τείας οβ ἰπ Ὀσεδχι δὴ τσὶ ἢ ρ5) 

δηὰ τῇς Ῥβαϊπιηβ (89. 104. 139) Οοἀ᾽ 5 ψοτῖκβ 816 οἰϊοά 45 {]υδίτα- 

(ἰοηβ οὗ ᾿ιὶ8 στεδίῃεβϑ δηὰ ᾿ἰβ Ἵᾶγα ἴοσ ἢϊβ ρεορίθ. ὙὍῆε οοϑβιαίοδὶ 

Ἄοοηῃσορίίοῃ, ψιϊοἢ ἀνν6}}8 οα ἴῃς οτάδθσ οἵ ἴῃς που]ὰ ἴοσγ 15. ονσι 
88 Κθ, Ὀοϊουρβ ἴο ἴδ 6 ροβί-ρτορῃεῖς ροποά δηά ἱπαϊοδίοβ δὴ ἱπῆα- 
εῃςς οἵ Οτεεῖς τπουρῃς. 7 ΤῊΪ5 ρδγαρταρὴ ΟὈν]ου5}Υ σοηπεοῖίβ ἴδε] 

ν ἢ τὰς ῥτεσδάϊηρ ἀηα ποῖ νὴ ἴῃς (ΟἸ]ονηρ (οὶ ἰβ δὴ Ἔχῃοσ- 
ταϊίοῃ ἴο ΟΌΘΦΥ ἴπ6. ἰανγβ οὗ ψίβϑάοτῃ) ; ψῃεῖθοσ ἰξ οΥ βίη} ἐοσταθὰ 

Ῥατὶ οὗ ἃ ἴαγρεγ βεοίοη ἰβ υποογίδίῃ. --- 19, ϑυποηγτηουβ, απδῖοτ- 
ΠαΙγ-ἰογαῖγυ. Ὑγίϑάοπι ἃ5 ῥτίπιεναὶ δ(ιγίραϊς οὔ ἴῃς (Οιτρδίοσ. 

9 ὁη (ἂἢε ἴγες οἵ {πξπ πὶ Θεη., 8ες ὈἰΠπιαηη, Οεπεεὶς; Βυάάς, δέδί, γσετολέολες " 

Οπαγπε, 7οὁ ἀπά δο]., Ὁ. 123, πὰ δανεβίοκ Ζ2εί., Ὁ. 441ῖ.; ϑεοῦνναιγ, Ζέδεν παεὰ ἀ. 
7οάε, Ὁ. 118. 

Τ ὍΤῆετε ἐσ Ρδῖμαρϑ5 ἃ ἴτᾶος οἵ Ρετβίδῃ ἱπουφδὶ α1]5ο; οἵ. σβεγτε, ζεῖ. Αἰ δἰς. »» 
αλεν ἐΔλε Εἰχίδε, ρρ. τοῖ, οϑ. ΝΒεΐδεγ ἴῃς βαξζεβ ψγεγε δῇεςιεα ἣγ Ἑξγυράδῃ οοεῦ- 
τιοβοηὶς ἰάδδ5 ἰ5 ἀποοιίαίβ.. 
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Ιὰ τς τὰς 35ΚΠῚ ὁβονι ἰῃ ἴῃς ογθδίίοῃ ἰμᾶῖ 5 δα ἴῃ πιϊπά (Ἀς 

ἴῃ 100 28 Ρχγ. 8) ; οσοῃίγαβι ἴῃ. μδίίοηδὶ ροϊπὶ οἱ νἱεν οἵ τῇς 
Ῥτορδῃεῖβ δηὰ τῇς ῥϑβαϊταϊβῖβ, ἴῃς βοοίαὶ ἰηίεγοδὶ οἵ ὕςῃ. 2, δπὰ 
τῆς 5ἰδιϊξιϊο δ] ἕοστα οἵ ὅδη. ᾿. δ ἰβϑάοτῃ ἤδσα βθοτηβ ἴὸ Ὀδ 5 ΠΊΏΪΥ 
40 αἰἴιτιρυῖς, τὴ ἢ πὸ Δρρτόδο ἴο Βγροβίαιζαϊοη, ---- ΤῊς Ἔχργεθ- 
βίουβ Μμοηηπαάξα διὰ εεέαόϊελεά Ὀδϊοηρ ἴο ἴμ6. οἰά- Ηεῦγεν οοβηιο- 
Κοηίςδὶ ἰάδα8. Τῆς φαγί νᾶβ οοποείνοα οὗ 48 ἃ ρδῆς [η855, 

τεβῖίηρ οὔ δὴ οσδδῃ (Ψ 24ὖ 1365), 85 μβανίηρ (ουπάαιίοῃβ (158. 51} 
Ψ τοφ4᾽ ΡΥ. 833) δῃὰ 85 βϑυρροτίεα ὮΥ 11:5 (7οὉ ο" ψ 759); 5ῃιςοὶ 
ἯΔ5 ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ βυρροβεά ἴο 1ἰῈὰ Ὀεηθδῖῃ τμε βυρήδοοηϊ οσδδῃ (οἴ. 
Απι. ο᾽ἦ). Αδονς τῃε εαγῖῃ ἴῃς Βεάνθῃ οἵ βΚῪ νγὰβ ἰβουρῆϊ οὗ 88 
ἃ χηδίουίδὶ ὄἌὄχραῆϑθε (Όσεῃ. 1τἦἾ), ἄχεα ἴῃ ἰϊ8 ρίδος ὈὉΥ σοὰ δπὰ 5Ξυρ- 
Ῥοσγιεὰ Ὀγ ρ!ΠἸατβ (Ἰοὺ 26)} ψ τ8.8.), Ὁγ ψιϊο ἢ ψγὰ ἅγα Ῥσο Δ ὈΪΥ ἰὸ 
υπάογϑιδηά ἴῃς τηουηϊαίηΒ. ΤῊς Ρἷυ. ἀέσυεης τθργεβθηῖβ ἴῃ 6 5ΚῪ 
85 τηδᾶς ᾧρ οὗ οοπίρυους ρατῖβ ; ἴῃς Ἔχργεββίοῃ ἀέσύεης φῦ ἀδατ- 

ἐης, οἰδενῆεγε υϑοα οἵἩ [π6 οοἸεϑεῖαὶ δροάς οὗ ἴμ6 ἀοὶγ (Πι. το!" 
1 Κ. 85 ψ 1489) οοηςείνεβ οἵ ἴϊ ἃ5 ἱποϊυάϊηρ ἀϊδεγεηι ρίδηςβ. Τῆς 
ἴῆτες αἰϊνίβίοηβ οἵ ἴῃς νοι ἂζεὲ ρίνεῃ ἴῃ Εχ. 2ο": ἴῃς μεάνθῃ 
δῦονο, τῆς δασῖῃ Ὀδηθδίῃ, τῆς παῖ ὑηάοσ ἴῃς φαττῃ." --- ΤῊΣ 

τηοῃοῖ εἰβεῖς νἱενν οὗ ογεδίίοῃ 8 δὲ δϑϑυτηεαὰ ἃ5 βθηθγα!ν μοὶ ὰ 
(τς 186. 40 σοηίδϊηβ ἃ ροϊεπιὶς ἀραϊηϑὶ μοὶ γι μεἰβπ}). ----- 90. Ῥαγ- 
4}1ε1|5, ἰογηδτγ. ᾿γβάοπι ἰῇ ἴμ6 ἀϊνίπε αἰτεςιίοη οὗ ἴδ6 τηδϊογίδὶ. 
ποῖϊὰ. Τα νογὺβ ἀγὸ Ὀδιϊοσ [ἀἴκθῃ 48 Ρχθϑεηῖ; ν.}" ἀθα]5 ψ ἢ ἴῃ 6 

ετεδῦοῃ οὗ ἴπε νψογὶὰ, ἤθτα γε ρᾶ55 ἴο 1138 ὑγεβθηῖ συϊάδηςο ; [ἢ τπε 
νετὺς Ὀς6 τεπάδτθα 458 Ραϑβῖ, (ῃς τϑέεγεπος ΜΠ] Ὀς ἴο ἴῃς οτίχίπαὶ 
διτδηρετηθηῖ. [ἀἰ. τάς ἀξεῤς αγε εἰ, ἴμαὶ ἰ5, τὰς ϑυθιοτταπεδῃ. 
ϑἰπυσΐυγα 15 ὈΣΟΪΚΘΏ ὉΡ 50 ἴπαὶ ἴἢ6 ψαῖοσ τῆν ον. Ὅς τυσέσγς 
ἱποϊαὰε 41} Ῥοάϊθβ οἵ ναῖοσ ἴῃδὶ ἰδβδεὰς ἔτοπὶ ἴῃ 6 στουηά, Ὠδιλεΐγ, 
ϑργίηρβ δηά σίνοιβ, ἀῃιἃ αἷϑὸ ἴῃς 86ᾶ; ἴῃεϑε Ἵοοῖης ἔγοτῃ ἴῃς 5Ξυὺ- 
τεστάπθοῦβ οσθᾶῆ. ΑἸοηρ νὶτῃ ἰδῶ 18 τηθηΠοηθα ἴῃς ψγαῖοσ ἴῃαϊ 

ἰ8. Βοϊά ἴο οοπῖς ἔοι ἴῃς οἴδβεσγ στοαὶ δηυθοῦβ ΞΌΡΡΙΥ: ἴῃς ἐἴζεῦ 
5 Βῃρροβεά ἴο [8]1] ἔτοτη ἴῃς εὐμαῖς, ἀπιὰ τῇ 6 ἴδστὼ 15 ῬσοῦδὈΪΥ 
τηδδηῖΐ ἴο ἱποίυἀε ταΐῃ (ς(. ]οῦ 285. Ὁ 2653); τῃ6 τείξιθησβ ἰ5 ἴὸ 
Δῃ Οσεᾶῃ ἄῦονς ἴῃς 9ὁκγ. (Οἵ. (ἀξ. γ}}) τὰ ἀουῦ]ε ῥργοσθβθβ ὈΥ 
πιο ἴῃς οοα ἰ5 ργοάυσεά : [ἢῃ6 ἰουπίαίηθ οὗ ἴῃς ρτεαῖ ἀδερ 

ΦΈΟΣ ἰαῖεν 1εὐνϊϑ8 οοδιποροηὶς ἰάδας 566 ὅδεγεῖς ὁ Ξποεᾶ, εἁ. Ἐ. Η. σδασγίεβ; 
νεῦετ, 7ΤΑδοί., ᾧ 44. Οπ Βαῦγίοπίδη ἰάεδ5 οἵ, [αϑίτον, Κεέλρ. οΥ Βαό. απά Α:-γγία, 

ῬΡ. 442 Ε,480. " ᾧ 
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Ῥυτεῖ ἑοστῖι (τπαὶ 15, ψψαῖεσ σίϑεβ ἔτοτὰ ἴῃς συ ἰοσσαηοᾶσ οος 82), απὰ 
τῆς νἱπάονβ οἵ πεᾶνθη ἂἵς ορεηςὰ ([μδὶ 5, ορεπίηρβ ἂζς τιδὰς ἴῃ 
τὰς βκγ τσουρῇ τδίοἢ τῆς τδῖεσ οὐ ἴῃς οοἰθβῦδὶ οοδδῃ πᾶν (1]}). 
ἈΡασὶ ΠΌΤ ΔῺΥ βοϊεητῆς σοποερίίοη οἵ πιεϊμοὰ ἴἢς νοῖβς ἀδοΐδγεβ 
τθδὶ τῆς ἀϊνίης πίβάοτῃ ἀρρεᾶτβ ἴῃ ἴῃς ἀϊδισ δυο οἵ παῖε ἰῃ ἴῃς 
νοι]. [ἰ ἰβ Ῥοββίδ]ς ταὶ ἰῃ τὰς οτἱρίηδὶ ἔοσγπι οἵ ἴῃς βεοϊίοη οἴμοι 
Ἡ]υϑιγαίοηβ οἵ Οοὐ᾽ 5 πἰβάοτη ἰοϊονεὰ. Οἱ. 85. 

18. ῬΠυὐκ... . οἽκ; Φ ((Ἱἱονεὰ Ὁγ 45) ἄνθρωπος (ἀνὴρ) . .. θνητὸτ; 
πε 5ῃου]ὰ ρεζῇ. τεδὰ ΨῸΝ οἵ ϑὴμ (580 Καιηρ.) ἱπειίεαὰ οἵ βεοοπὰ "“ν; 3, οπιῖϊς 
ιν, -- Εν ν»"; ὦ εἶδεν, (]. ΑἸεχ. Μίφτιε 1. 357 εὗρε (υυι ςς2 οἶδε), ἀϑεὶτυ!αιοι 
ἴο νὉ. οἵ 5; ϑαδαϊΐαᾶ Ρρ).---14, πηπο; (ὃ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι (([. ΑἸ. ἐμπορεν- 

θῆναι, Ῥεά. 91); (δὺ ἣ χρυσίου κ. ἀργυρίου θησαυρούς, Ῥτοῦ. ἔτες τεπάετίηρ οἵ 
ΜΝ, οἰ. 3118 πεῖς Ὁ ἰ5 τεπαεγεὰ ὮὉΥ ἐργάζοσθαι; 45 (οἸ]ονν5 38}, ΟὨΪΥ ἱπρεστίης 
ἸῸ (ΞΞ 38), Ὀείοτε ἰδεῖ ποσὰ, -- 1δ. ΤΈε ἴοῃς ἰπ ΠΡ" ἰ5 ἄγανσῃὶ Ὀδοῖς ἔοτ τῆς 

βαὶς οἵ ἴῃς ταγίθμι. --- Κὶ Ὁ5)0, Βοα] οτγοσ ἔος Ὁ. Ὁ,)20; ἃ βἰπηῖϊας Ἵεἴτοσ ἴῃ 
1,μλπ. 47 νγὰς ρεζῇ. ἴπε βουγος οἵ Ξ,, ἐδογε απέέφμο. --- Ἐὸν ἯΝ ὙρΙ τοδὰ σἱτῃ 4}} 
δῆς, ΑΊ55. ὈΥΡΠ (50 Οοτῖ, ΒΙ.), ἴῃε τεβισιοϊϊνε δυβ. θείης ουἱ οὗ Κεερὶπρ νἢ 
τῆς οοπῖαχί. --- ἮΝ ν᾽; (δ ἄξιον, απὰ, ἰᾷ ἴῃς ἀουδ]εῖ, ἀντιτάξεται (κο΄5.Α ἀντι- 

τάσσεται). (ὃ ἀουθ]εὶ πονηρόν (γΠ), μετὰ. ἔοσ ποθητόν (7ἅς., Οταῦε, εἰϊεὰ 
ΡΥ 5.}}.). Θ΄, βεοομὰ ἀουῦ. εὔγνωστός ἐστιν πᾶσιν τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτῷ 

(ῥτιος. ΒΥ δβογῖθαὶ εττος ὀργίζουσιν, (ΕΥ̓͂ ἐφαπτομένοι:) ρετῆ. -Ξ- [5529] μὴν πρτὺ 
ΤΣῊ οὐ πω δὴ ΡΝ ΤῊΣ; ἰῃ ΔΩΥ ἕαδε ποῖ οτἱ βίη. --- ον Ὲ πὸ Οοτὶ πουϊὰ 
τοῖμες τεδὰ πὸ; ἴῃς Ῥτερ. δῆες τὴ (Ξ δέξε, ἐφμαῦ) ἰδ Ὁ οὐ ὃν Ἴχοερὲ Βετε 
διὰ 811 Ἐπί. γὴ; ἴῃς 3 τῇδυ ἰηϊγσοάπος ἴῃς ποὺ οὗἉ εβιἱπιδίίοῃ. --- 16. Αἢεν 

ὍΔ᾽ ὙΝ Θ΄ δάὰ5 καὶ ἔτη ζωῆς, Δρραγεθίν ἔτοτῃ ν.3; ἴῃς αὐάϊιίου πιᾶτα ἴδ ς 
τἈγίθπι. (6 αἷϑο ἱπίσοάποες ἴῃς ν. Ὁ γὰρ (αὐορίεα Ὁγ Β,.), Ὀὰϊ τῇς οαυδαὶ 
ἔοττη ἀοεβ ποὶ ἄρτος στ (Ὡς οοπίεχί. --- ΟΠ με Τσουρ]εῖ ἱπβοτίεὰ Ὁγ ( 5Ξεε 
σμαὶ ἰς βαϊὰ αὔονυς, δπὰ οἴ, ποῖος οἵὗ 10. απὰ ΗἩεϊά. [πῃ ὃ νγὲ βῃου]ά ρεΐῇ. 

τεδὰ νόμον δὲ ἐλέου. ---1Ἴ. ἢ οὖν: (68 οἱ ἐν εἰρήνῃ, (ΘΝ «ἰ. μετ᾽ εἰρ., (ΘΚ οπιῖ5 

Ῥτερ.; 38) ἰς ἴο Ὀς τεϊδίπεὰ. --- 18. 1ἢ 5, α5. οἤεῃ εἰβεσμετε (τμεϊοσγίοδὶ ἐχρδη- 
β'οῃ), ὦ ῥτεῆχες πᾶσι ἴο ἴῃς Ῥατῖ. (Ὁ ῬΥΠΌ). ---Ἰπδίεδὰ οἵ "8 ἴδε βυβ. τοῖρϑι 
Ὁς δἰϊδομεὰ ἴο ἴῃς Ῥασῖορ. ---Ἴ " ἸΗ μδβ κἰπρ. ργεὰ. ὑσνὸ στὰ ρἱα. 500]. 
τοῦ, Ξ', (απὰ 50 ΒΪ.}) πιδῖκϑδ ξυ]. βίηρ. αὐὰ 6 ργεὰά. ρὶυ., θαῖ τῃε8ς τεη- 
ἀετῖηρβ ἀο ποὶ ὨδοαββαυῖΥ ἱπαϊςαῖς ἴῃς ργεςοῖϑε ἔοστη οὗ ἴδς Ηδεῦ, ἰεχί οἵ ἴπε 
γτεβ., εἶπες [ΠΥ ταὶρϊ ἴῃ ΔΩΥ οᾶ8ε τρακε πεῖν ἰγαπβ]δίϊομβ οςοπίοστη ἴο στᾶπι- 
τορῖίοα] τυῖϊες; ἰπ ἴῃς οοπειγαοιίου οὗ 38), πδῖο ἢ οοσυτς εἰβενῃετςε (Οεη. 279 
Ἐχ. 3116 αὐ, δες Εν; δ 3194), ἴῃς εἴπρ. ῥγεὰᾶ. ἰ5. ἀϊδιγίδαϊἑνε οὐ ἱπαϊνιἀυα}12- 
ἵπρ, οἵ ἰξ ἰ5 ἃ δια ρ ΒΕ ὰ (ἀπϊϊαγυ}) ἔοστα δἰτωϊϊας ἴο ἱπίτίαὶ βίηρ. νὉ. ἐο]ονσεὰ ὈῪ 
Ρὶα. δυλήεοῖ. Τῆς νὉ. “νην τῷὸ “πσέὰάς οὐ αὐ ἀαρΈγ βεεῖβ ἴοὸ ὃς ἤδδου. --- 
Οἴδυθε Ὁ δἰδπάβ ἰη (68 καὶ τοῖς ἐπερειδομένοις ἐπ’ αὐτὴν ὡς ἐπὶ κύριον; ΘΒ" 
δὰὰβ ἀσφαλή απὰ (6.5.4 ἀσφαλής, ἀῃὰ 50 ΘΒ Ρτος. ΗἸ].; ασῴ. -Ξ “νὸ 
(ἰδ δὲ Ρὶ. Ῥασὶ, -.Ἡ σ θέα οὐ δδ Ῥὰ. ΞΞ γνδαάρά, πὰ ρεγῃ. τεδὰ ΠΙΘΝΌ), ἰ5 
υπάετβιοοὰ 85 γεξειτίηρ ἴο υγιδαάοιω; ὡξ ε. κ᾿ Δρραγηί) τῷ 555, τερεϊ τίου ουἱ 
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οἵ -οϑοῦ (145.. Οὐ). Τῆς Ηδεδ. ἰεχὶ οἵ ὦ -- ἮΝ, οεἷγ πίει Ῥεαρ. ᾿ θείους 
Ὄ.- 19. Ἐν (ΞΞ 3) ἰδ ῥτεῆχεά ἰο σοφίᾳ ὉΥ δενεταῖ Ἐδίδπειβ, δπὰ ἴο φρονήσει 

ὃν 4665 6.6.4 ΣΏΔΗΥ οὔγεδ. δηὰ δβευεγαὶ Καϊδεῖς (δες Η:-), ργοΟΌΔΟΪΥ ὁ φτογίραὶ 
νοτϊδιίου. δ6' αἰἴδον 3 εἴη. πιδος. κυ. ἴο (ἢς βεοοπὰ πουῃ, 85 ἴο ἴῃς πιεῖ 
415ο. --- 30. ϑυβῇ. ἱπ ἸΠγῚ οὐ ἰεὰ ὃὉγ ΒΑ, ἱποοτιοὰ Ὁγ (6 9.5 Ἡ-Ρ 69 σ΄, Οοπιρ. 
ΑἹα. -- ΤΒε ῥτεςίβε δεῆδε οἵ ἴμε ἐχργεββίοιι 1922 γΌΠΩ ἰβ ποὶ φαϊϊς οἶδας; τὲ 
ἐχρεςῖ : “(ὃς τοοῖς (ος, ἔπε δαυῖ ἢ) νυδο οἱ, δπὰ ἴ8ς ναίει ἰδϑυςὰ,᾽" 85 ἴῃ ψ γ81}. 

ὙὩςε ςοπεϊγυοϊίοι ἱπ ΡΥ. 5 ξυρροτῖεά, Ββονενες, ὉΥ σεη. γ}} Ψ γ418; (ἂς ἰδίϊετ 
Ῥαδεϑρε οδῃ ὨΔΤΩΪΥ Ὀς τεπάετεάὰ : ζέσιν αἰαῖ! εἰεαυε ἃ ταν ον ̓ οωνί σὴν σμδ 

ὄνοοῦ. ΑΡρραζεῃίν (ἢς δυθιεττδηςδη ὉΠ ἰ5 τεβαγάςα 45 ἃ πιδε5, ᾿ἰγὶπρ πιοίίοδ- 
Ἰεβς, απὰ τεαυϊτίης ἴο ὃς οἰεῆ ἴῃ οεάετς ἴδαὶ ἰξξ νγαῖειξ τ δΥ πόνο. [πεϊεδὰ οἵ 
ἴθ» 4 Μϑ5. μανε 15} τὶ: βδδίας τηεδηΐηρ (οί. Ὀϊ. 323), ρετβαρς βοτίραὶ 
εἴτοσ, ος εὐρμοηίς νασίδιίοῃ; οἱ ἱσδηβροαίἨίου οὗ ταάΐςα]5 ἰπ δίεπις βες Βδιιοδ., 

2ελγό., 1. ἢ 26ς--267. 

421-20. Α 5εραταῖς ϑεοου (ραγαἶεῖ ἴὸ Ὀυϊ ἀϊκιίηοιῖ ἔτοτι ἴῃς 
Ῥιεοςάϊηρ), ἜΣ Βοσεης ἴο ἴπ0 Ῥγδοίίοο οὗ Ἧ ἰϑάοτι οὐ ἴδ “τουπὰ 
ἔδδι ἱἰ τῇ}} κεῖνο ϑοσυσ! υ ἴο 1939. ἩΗἰἰσὶ᾿5 τεδβοηβ ἕοσ τεψασγαϊπρ' 
τὰς Ξεςτίου 85 Δῃ ἱπίεγροϊδίίοη (πδιλοῖγ, ἴπαὶ ἴῃς τερεῦποη οἵ τῃς 
Ῥτγογαίΐβε οὗ τοιγασαὰ 8 Ὁπηθοδβϑαγυ, τἴπαὶ ἴῃς νοοδῦυϊατΥ σοπίδίηδ 
ἰδῖς εχρτγεββδίοῃβ, δηὰ τπδὶ ἴῃς οπιϊββίοη οὗἨ ἴπεϑς νεῖβεβ β8εουγοβ ἃ 

αἰνϊκίοη οὗ ἴῃς μαρῖογ ἱπίο ραγαρταρῆβ οὐ ἰδ γθῖβεβ 680} ἃγε 
Ὡονν σοΠοΓΑΪ τοὐεοϊεὰ. Τῆς τῇοὶς βοοξίοη, Οἢ5. 1--, 15 Ὡοὶ δασ]γ, 
Ὀυϊ Ιδῖς; ἰξ ἰδ πιδάς ὑρ οἵ 5υ-ϑεοιίοηβ, ἰῃ πηϊο ἴῃετε 5 ἢδοα8- 

5ΑΤΙΪ τερεϊ ἴοη ; δηὰ ττς ΠΥροιμαϑβἰ5 οὐ ἀξοίπιαὶ αἰνίβίοη ἰ5 ἀγθὶ- 

ἘΣ 21 ὁ. ΜΥ 505, Κεερ [τ |8 ἴΒες} τίϑάοιι διὰ αἰδογεϊίου, 
216. 1,εἴ (θεαὶ ποῖ ἀερατῖ του [ὨΥ εἰρῆι; 
22. ὙὍδεῪ υὴὶ}} Ὀὲ 11{6 ἴο [ὮΥ Ὀείΐην, 

᾿Αἀοτηπιειῖ ἴο (ὮΥ πεςῖκ. 

23. Ὑβε ψὴἱξ ἰποὰ 50 [ἈῪ τ͵ᾺΥ 98δουγεῖγ; 
ΤᾺΣ ἰοοὶ ν1}} ποῖ εἴαπιδίς; 

44. ΝΏΣεΩ ἴδου « 5ἰζῖεδὶ ἀονγῃ "" ἴδοι νῊῖϊξ ποῖ ὃς αἰταϊά, 
Του υἱϊὶ 1ς ἄονση, ἃσιὰ (ΕΥ̓ οἰδορ Ὑν]}} Ὀς βυγεεῖ. 

25. Του νὴὴϊξ ποῖ ἔδασ ἴῃς οδίδιγ ἴμαὶ Ὀεία]]8 (᾿ς «(00 1158, ἢ 

Νοτ ἴδε βίοσιῃ μαι βἰγίκες ἴῃς ψἱοκεά; 

26. Ἐὸογν Υδνεὶ νεῖ} Ὀς [ΏΥ ῥγοϊεοίον, 

Απὰ ν]}}δ κθερ ἴδ γ ἔδεϊ ἔτοτι βῆδγεβ. 

21. ϑγποηγτθουϑ, ἸσγΏδΥ, οζ, ἰὰ ἴὰς εὐπιεηἀοὰ ἰοχὶ, ᾳυδῖοζηδιγ- 
δίδαῖγ. Τῇρ ρῥγοϑθηῖ ΗἩςῦ. ἰοεχὶ τοδάβ: “|») “ση, ἐξύ ἕλενι μοί 

Φ Ἡοῦ.: δε: σεν, { Ηεῦ. : Ζεαν ποέ «νἀ άδη ἐαἰαπείξν.᾿ 
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ἄξῥανγ! (οτ, “τὐεγ 96) γγονι Τλίμιο ἐγές, ζεοβ τοίξἄρνε (οτ, ταραξε 
απ ἀϊδεγεϊοη. Βαϊ ἴῃ βυὈ]οοὶ οὗἨ ἴῃς ἤγδε ο]. 5 ἰἸδοκίηρ. ΤῊς 
δηϊεοεάθδηϊ οἵ ἡάεψε σδηποῖ 6 βυρρὶ!εὰ ἔτοπι ν᾽ (νδαῖο ηρέγασην, 

φρο’ ἠαπάΐηρ, ἀπὰ ἀποινάκρε ἀτὲ διτϊδυῖςεβ οἵ Θοά, ἀπά ἴῃ δὩΥ 
οὔϑε βυςῇ τείεγοπος ἴο πεῖ που]Ἱὰ δε ἴοο δροσαρί), οἵ ἔτοα τῃς 

βεοοπὰ οἱ]. (νῃϊοῖ νουὰ 6 ἀραῖηβ Ηςῦ. υϑᾶρε). Α 5ἰγηασ οὉ- 
Ἰεσϊοη ἀρρ]ϊε5 ἴο 186 τεπάδπηρ (οὈϊαἰπεὰ ὉΥ͂ 4 5]1ρῆϊ οἤδηρε 1 
ἴῃς Ηε0.) Δ ἐφ [πϊδάοτ] μοῦ φϑεγυέ: ἴῃς τοίεσεμος ἴο τυΐςασυσε 
15 δυτιρῖ, δὰ τῇς βίηρ. ἀοεβ Ὡοῖ ἀστὸς στ ν.3, Τῆς τββ. ἅσε 
υηβαιἰϑδοίοῖγ. Οτκ. (ἴ[ὰ6 ἰεχὶ οἵ τθΟἢ τᾶν Ὅ6 ΟΟΥΓΙΡΙ) : ΖΕ} 
σον, ἦο ποὲ ἐξεαῤέ (ἴἴϊ. σιν αιναν); 1,Δ1.: ἐξέ πού ἤάσεε στο ατοαν 
ον Ἰἀλέμε ἐγες; ὅγτι. Τατῖρ.: ἐξί ἐξ ποί δὲ ἐξερίεαδέε ἐπ Τλίπο ἐγεσὶ 

Τῆς Ὀερίπηΐηρ οὗ [ῃ6 ρῬαγαρταρὴ, νῇϊοἢ οοηίαἰηεα ἢ δηϊεσςάςηξ 

οὗ φζάσνι, του ᾶνε [Δ]]1δὴ ουαΐ ; ἰϊΐ᾿ ΤηᾶῪ ρεσγῆαρβ ὈῈ βυρρὶἰςἀ ἔτουῃ 
τῆς οἸοβεὶν ῥράᾶγα] οὶ ραββαρὲ 43. γε πΙΔῪ οἰΐπει ᾿πϑοτὶ ἃ νεῦϑα 
ΒΩ ΑΣ ἴοὸ 45, ΟΓΥ ΒΌΡΡΙΥ ἃ 5ίηρ)ς ποτὰ δηὰ τεδὰ ἐξ ποῦ μι} τυογάϊ. 
(οσ, ζέ πού τοῖξ ρον») σενέγϑέ, εἰς. ὙΠ ἴδστῖὴ φευέγε, ἥμγη ἀφίάε, 

ΒΕΟΙΩΒ ΒΊΓΔΩΡΘ ἰῃ [8 οΘοππεοίίοῃ, δηὰ ἴῃ6 ΝΊΞ8. δββδυσηθα ἀϊβετγεπι 
βίεῃβ. )ε ἐχρεοὶ οἷς οὗ ἴῃ6 υδι8] ψοσὰβ ἕοσ σζραγ, 85 ἰῷ 273 
οἵ 17}3, οὐ εἶδε, ψ ἢ ἰηνεγβίοη, δμγη πιο στυᾶν 7,» νιν ἱπείγωεδρη. 
Α ΙΡΙΌΡΘΙ ἴοστ τΏΔΥῪ Ὀς ροῖΐ ὈΥ ττδηβροβίηρ ἴῃς οἰδυβοβ: μ») “05, 
2γέδεγυε ταραεΐν ακπά ἐϊεγεῆοη, ἐκ ἑάενε ποί ἀέβαγί γον λίπε 

4):ς (Ὀτηῦσοϊῦ), νΒῖο ἢ 15 ποῖ Ν᾽ ἐγβίομδὶ βυρροσγῖ, Ὀὰϊ 56επι8 ἴοὸ 
Ῥς τῆς εἰτπηρ!οβὶ βοϊυϊίοη οὗ τῆς ἀϊβῆου εν οὗ τὰς ἄγβι οἴδιιϑε. Οπ 
τῆς ἴοττ8 σασασίν (ΞΞ τοϊτρνι) απνὰ δ ἰσογοποο 586 Ὡοῖδβ οἡ 27 δηὰ 
τ΄, Δ οὐ ἀέεῥ 566 ποῖδββ οὐ 25 3). --- 33, ϑγποηγιωουβ, [εγπδῖγ- 
Ῥίμαστγ. Τῆς τεναγὰ (τὴς ἀςβοσρέοη οἵ το ἢ ροε5 Ἰπτουρὰ ν.5). 
Ιπβϊεδὰ οἵ τυΐ, Πετε δπὰ τῃσουρῃουϊ ἴῃς ραγαρταρὴ (βἰπιρὶε βἰδϊο- 
τηθηϊ οὗἉ σϑβ}), γα ἸΏΔΥ τεηᾶοσ εἀσί (αυϊποτίτδῖῖνε βιδιθιμ θη). --- 

Οτκ. ἐπ σγάεν τλαί, Ὀὰϊ ἴῃς νεῖβε 15 Ὀδίζεσ υηάοτβίοοα ἃ5 Ἔχργαεββ5- 
ἴῃρ τεβυϊτ, ΤῊΣ ἀξ 15 ῥρῃγϑίοδὶ, αἃβ ἴῃ 3554, “βείρρ 15 ἢεῖς Ὀεϊῖετ 
τἴθᾶῃ τοι (85 τεπάετίηρ οἵ 282), βίπος ἴῃς Ἰαϊῖοτ ἴση σοΏνεΥ5 ἴὸ 
υ5 ἃ ΞρΡ᾿ ΠϊαΔ] 5656 ποῖ οοηῃίδίπαα ἰῃ ἴῃς Ηεῦτον ; νὰ τηϊρῃϊ ἴσα π9- 
Ἰαῖς “λέν τοί (οτ, σλα 7) Ὀς γε το ἑάεε, τμαὶ ἰβ, [Ὡς  ψ}}} (οτ, 5}4}}} 
ΠΟὨΐεσ οὔ ἴδπες ἰοηρ [1ἴπ, ἃ ΒΌρτγεσης Ὀ]εβϑίηρ. ““ργηνιεπί ἰ5. Εἰ. 
ὀεαμέν, σγάεε 97 Ἴογνὲ (566 τοῖς οὔ 1), δῃά 50 8ῃ οἰπιδτηεηϊ. 85 ἃ 
τΐηρ οὗ Ῥεδυΐγ, ἀπὰ 85 ἃ ἰδδίἑπρ ροββεβδβίοῃ; 566 ποίεβ οἡ τῇ 3 
Τῆς βαρδοίτγ, 1 15 ἀδοϊασεα, νοῦ] Ὀστίηρ 115 Ῥοββεββοῦ ποῖ ΟἹΪυ ἰοηξ 



11. 2:.-29 25 

Ηΐς δι αἷθο Ἰονεϊμηθββ ἀπά ρταοίουξπεβθ, ἴμξ τείεσεηος θείῃ [Ὁ 
τὴς αἰἰΓδονθηςββ οὗ ἃ οπδσδοίοσ τηουϊ δὰ. Ὦγ ἃ πἰρῇ, Οοάξεατίης 
ἰπτο!]ρεηος, ὈδΔα }} ἴῃ 1156} Δηὰ αἰϊτασῶνε ἴο0 ΤΊ6Η. --- ΤῊς Οτκ. 
Βδτα ἰηβεγῖβ ν.", στῇ ἃ βρης νατγιδιίοη -( ἥεεὰ ἰῃμβιθδα οἵ. δοώ»). --- 
23. ΘΥΠΟΙΥΠΊΟΙ, ἰΣΓΏΘΙΥ. ϑθουσιΥ ἴῃ να]κ.. Τῆς βεςοηά οἷ. (νὨΪ ἢ 
ταϑαϑβ ᾿ἰϊ. σμα τἀλαΐί πο εἰνέξε τὰν 7094) οσουτβ ἴῃ ψ οι" νψΠἢ της 
δἀάϊείου ἀραΐμε α εέρηό; ἴμετς τῇς φυϊάδηος ἰ5 τείειτεα ἴο δηρεὶς; 
δα ἴο νίβάοῃ ; ἴπε νῆοὶς ῥβϑὶπι 15. Ῥδγδ}]6ὶ ἴο οὖσ βεοϊίίοῃ, δηὰ 
βῆονβ ἰῆς ἀϊετοηος δείνγεο ἴῃς Ῥοϊηῖβ οὗ νίενν οἵ ῥβδὶ πιϊδὶ δπὰ 
5ᾶβε. ---Α 5ρῃς οσὔδηρε ἰῃ τἴῃε ΗδΌ. ρίνεθ ἴῃς τοδάϊηρ ζὰν ,ροοῦ 
τὐτῇῦ (οτ, τλα ) ποῦ ερμρεδέο (50 Οτὶ. ἘΝ.) ; τῇς 8εηβ6 15 ἴῆε βᾶπη6 

ἴῃ Ὀοΐῃ σεηάεπηρβ. ΤΉ ΘΧργαβδίο Μὰ5 ὈῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἃ σοτωτηοη τς 
ἴο ΕΧρΊεβθ5 βαίειυ ; ἴξ 5 ὑπηθο ββάτυ ἴ0 βιρροβε ἴῃδὶ Ρσ. ἴοοκ ἴϊ 

ἔτοτῃ ψ, οἵ ψΨ ἴτουα Ρυ. --- 934. Ῥάαγᾷδ]]ς}β, [εσσῆδιγ. δου δἱ Βοῖως. 
Τῆς Ηδεῦ. ἰεχὶ τεδάβ: τυλέπ ζέσις ἤεεί ἄρευη ἕλοι τὴ (οτ, “λαδ1) 
ποί δε αὐγαϊά, γεα, ἕλοι τοῖδὲ (οτ, “λα 4) δε ἄρινη αμπα τὰν τἰδεοῤ 

τοῖν (οτ, τἀσλ]}) δε “ιὐεεί. Τῆς τερει οι οἵ τς νεσῦ 5 δου ενῃδὶ 

βίτδηρςε, [που ρἢ ἰξ 15 ἀείδηβιὉ]6 οἡ σβοίουοαὶ στουηᾶβ. Τῆς Ηεῦ. 

ν Ὁ. Βα5 ἴῃς ὕνο β86ῆβ6β δ ἀσίσμ δῃᾷ σἄερ, διὰ ϑομυϊεπς τϊη κα 
τἴθδὲ ἴῃς ἢτθὶ οὗ ἴῃ686 ἷἰβ ἴο θ6 υπαοτοιοοά ἴῃ ἢχβι ο]., δηὰ ἴδε 

βεοομά ἰῇ βεζοῃά ο]. ; Ὀυϊ 15 15 ποῖ ῥεγγη βθῦ]6. Οτκ., ἴῃ ἢγβι 
εἰ. : τολεη λοι εἰδεεὶ ἀρισπ, Τατρ.: τυλεη Ἰάοι ἤδε ἄσιση σπά 

σἰεβεεέ; ὅγτ. : ᾿σκπά τάοι τλαίξ σξερ, 1.81.: 17 ἕλοις εἰδοῤ λοις «λαν 
ποί δε αγγαίά, “όσοι «ἀαϊ γεσί, εἴς. Ιῃ ψ 352. 4592) τῃε ἐχργεββίοῃ ἰ5 

ἤδε ἄριση ἀπά τερ, ἴῃ Ὧι. 67 ψε ανὲ ἴπ6 ῥδίγβ οἱζ ρτυν, τυαΐζξ, 
δηά δε ἄσισν, γέρε. ἍΝ ε ταϊρῃιϊ τεϊδίη ἴῃς Ηςρ. ἰοχῖ, δῃὰ υπάεοτ- 
βίδηα ἰξ ἴὸ σοίεσ ἴὸ 5]δὲρ υπάϊδιατθεα ὈΥ δἰίδοϊκβ οὗ σοῦθετθ δπὰ 
Του ἜΓοῚβ ; Ὀυΐ ἃ τῆογς Ὡδῖυσγαὶ ἔοστῃ ἰβ ορίδϊηθα Ὁγ σμδηρίηρ ἴδε 

ἢγεὶ ἀε ἴὸ “ἱλ ---- 356. ϑγποηγτηουβ, ἰσσπᾶσυ. ϑεου ΠὙ ἔτοτῃ οαϊδπι- 
γ. [ἀἰ Κγγον (οσ, εαδανεῖζν) 97. ἐδε γοοξίελ διὰ σέογηι (οσ, 4250- 
ἐα ἤδη) φ7 τὰς τυΐεξε. Τῆς Ηςῦ., Ἰηϑιεδὰ οὗ “γγ07 οΥ. “ἦε γοδελ, 
δδ5 σμάδεη “2770, ΜὨΪΟΝ αἶνεβ ἃ ροοά Ὀυϊ 1655 ἀρρσοργίδῖβ βεηβα ; 

ἴῃς Ράδγα ]ο!βῃ) ἴΆνΟΥΒ ἃ τείεϊξηος ἴο ἃ οΪ455 οἵ Ῥειβοῦβ, δῃὰ [ἢϊ5 

τοδαϊηρ ἰβ Ξξυρροτίςἃ Ὦγ τ 7. Τῆς ττδῃϑαοη γμοοξεὰ τοαυΐσοβ πὸ 

οὔδηρσςε ἴῃ ἴῃς οοηδοηδηΐβ οὗ ἴῃς Ηθῦτγοεν. Αἱ ἴῃς εηὰ οὗ βεοοπὰ 

Ἰίως ἴς Ηεῦ. μδ5 τοάφη ἐξ εοριός, 8ῃ δἀαϊτίοη το φοπιρ!εῖς τῃ6 
τηγιίτω, Ὀυϊ ὑρηθοσββασγ ἴο ἴῃς 56 Ώ8ς. --- ΤῊς ἀεοϊαταῖνε σεπάοσ- 

ἴῃς ζάσω τοῖν (οτ, σάφ) ποὶ δς αὐγαΐά ἰδ τεηυϊτοὰ Ὀγ ἴῃς οοπηεο- 
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σα; ἴῃς ἱπροτδνε δὲ νδή αὐγαΐα ἰβ Ἰετα ουὖξϊ οἵ ρίδος. ὙὍΤϑε 
πιοκοὰ μ}} θὲ νἱϑίιεἀ πιϊὰ εἰοττος οἵ οαἰδυλίγ, Ὀυϊ νεη ἴοθς 
ορτὴς ἴδε τλδ ἩὮΟ ἰ5 φυϊἀεἀ ὉΥ τὰς αἰνίῃς πνίβάοιι πδεὰ ποὶ ἔδας 
--ς ἴ8ὸγ 5821} ποῖ τεδοῖ πἷπι. ΟἿ τὰς εἰπιϊατ σἰδιοετηςηῖβ ἰη [οὗ ὁ" 
ψ 913. ---320. Ῥτορτεββῖνς, ἱετηδιγ. Τῆς ρτουῃὰ οἵ ἢορε. ὄῦν- 
είν 5 'ἰι. ερβάεηπεε τὸ στουμὰ οἵ οςοηβάεῃος ; «οἴ. Ἰοὺ 8.5 ττῆ. 
Τῆς ϑρθοϊ οι! τεϊρίους ἰπεϊδεὶς ροΐμι οὗὨ νἱον (45 ἰὰ [οὐ «οἷ 
Φ91) ἰ5 Βετε ἰπιγσοάυοοά --- πίβάοτα ἰ5 ἰἀςηῆςοά πιὰ ἴγαϑῖ ἰῃ αοά, 
δοοσογάϊηρ ἴο ἴῃς διπἀαπιοηΐαὶ ργίῃοίρ]ς βαιά ἴῃ τ. 

41. 1{ ἮΝ νὖ Ὁς τείειτοα ἴο δὲ, τὴν, [15 ὑϑε οὗ ἴδς ποσὰ (ΞΞ ἀξβαγῶ ταυεὶ 
Ρτο ΡΥ Ὀε τερατάςά 48 ρεουϊατ ἴο ἴῃς Ἡοΐκποα ἀϊοϊίου. (ὃ (παραρυϑε -Ξ 510) 
απὰ ἢ, (ϑξἔέμον") ἀρρεὰς ἴο δανε (αἴθ ἰξ ἔγτοπι 1) Μοτυ, 468, (01), [01]. ἘΥ 
Ῥταρ. 3) ἔτοαι ὅδ αἰρερίεαδίε. πῃ 41 8’ μα ἐκλίπωσίν, 561 [)) (ἄοτι ὑ»1), 
, νεκεάανε (ἴτοτα ΤΥ οἵ 5). [5. βυρροδοξ ἴπαὶ παραῤῥυῆς (49 Βε πτίϊε5 ἴμςε 
ποτὰ, Βαϊ ἀρραγεπεγ σἰϊδουὶ ΜΘ. δὐξδοσίιγ) οοπιες ἔγοπι ρτεοεάϊηρ ἐῤῥόησαν 
ὈΥ δἴτοπεοὺς τερεϊείου οὗ ρρυης, ἀῃὰ Βε (ΐηκα ἱξ ἱπιροββίδὶς ἴο τεβίοτε ἴδε 
νεῖ. (6 (πίοι οι ἘΒἢ 1.)»9»}Ὸ) πιυδὶ Ὀς τεπάετεὰ αὖ "οἵ οἱὲῥ σισαν (δδὶ ἱα, 
3 ονε μὲν ἐμείγμοέίονε, οὐ, ονε τοΐταονε), ἃ αἰτατιρε τεδάϊην, ἀπὰ ΟΖ ΠΣ, δτὰ 
ἘαΌΔΙΥ υπΒαιἰδίαοίοιγ. Ὑδοτε βεεπὶς ἰο Ὁς ποίδπίηρ Ὀεῖῖες ἴδδῃ (ο τεϊδία ΨὉ; 
οἱ ἴδε οοπϑιτυςιίου οὗ ἴδς νεῖβς δες ποῖς αῦουε. Βί. τεαὰς Ὁ, 3 βίῃ. ἔδαχ., 
ππηἀετείαπάϊηρ τοίξασνε 88 βυδ)εοῖ; Οὐοτί ὑν}" (οἵ, τὰς δἴετα 1κ). Τῆς τεδάϊης 
οἵ 8. ἰς ἰουπὰ ἱπ Κεπη. ος, 150, ἀπὰ ἱβ δἀοριεὰ Ὀγ Ἡουν., δῃὰ ἴδε ἔοττα 
πον (48 ἴῃ 431) ὀσσυζβ ἴῃ ϑοῖῖς ρειπιοὰ εἀά, (βες Ὠε’ Ἐσοπδὶ). --- ἢ ἢ (5.9. αἰΐδο 
Ι ρεῖῷ. 58. ἴο (πε πουπβ, δηὰ 45 ἱγεαῖβ Ἢ) δβ 1π|. Ηεϊά.᾽ 5 τεπιδεῖς ἐπδὶ δ᾽ 
τενεῖβε ἴῃς ογάες οὗ ἴδε πουῃβ ͵8 ποῖ οοττεςὶ (οἵ. Ρίηϊκ.). --- 83. ὦ ἵνα δ΄ ,ν 
ἡ ψυχή σου (οτ σὴ ψυχὴ Η- 23, 252) ἰδ ἔτες τοπά ετίηρ οἵ ἢ. ---38. Θ᾽ τέποι- 
ϑὼς δῃὰ ἐν εἰρήνῃ, ἀουδὶεῖ; πάσας, τῃεϊοτίςα! ἱπδετιΐοη. --- ἢ ἡτι; ἴῃς Οα] ἴς 

τερυϊδεὶν ἴγϑηϑ., πὰ ἰβ 80 τεπάεγεὰ Ψ 9113 Ὁγ ΘΨ,; πετε ἰπίγαῃβ. Ὁγ (ΘὅΈ, διὰὰ 

ΔΡΡδιεηῖγ Ὁγ δι; ϑδδλαάϊα "»Ὲ 15) ὈὝΣΓ κι, ἰπ π ίο τ(ἢς νεεῦ τοδῦ Ὁς ἴαϊκει 
εἰἴμες δ ἰγϑῆβ. οἵ 8ἃ5 ἱμίγδῃβ,, σπα ἐὲγ γὙοοέ τνῖδ! κοί «“ἐγίξε (οτ, ἑξοιε τοὴδέ κοί 
«ἰσέξε ἐὰν ,Ν»ο) ἀραὲνἰ σηγίλέπρ (τεπάετεὰ ἱπίγαηβ. Ὁ Ὠεγεηθουςς δηὰ [,.Δπι- 

Ρετῖ). Τβετε ἰδ πο γτεβδοι ίος δραπάδοιπὶπρ ἴδε ογάϊπαιγ βεπβε οἵ (ἢς ποτά, -- 
84. Ἐ] "δε 50Ὁ ἴπ ὈοΐΆ οἶδυπε5, [τιρί. αηὰ Ῥετί., τῃεϊοτίοδὶ ναγίαϊίοη; ἃ Ὀεῖϊϊες 

τεδάϊηρ ἰς σίνεη ἰῃ 5 Ὁγ (δ ((0]1. Ὀγ 458), κάθῃ ΞΞ ντι (τείειτεὰ Ὦγ Η112., Ηεἰά. 
ἴο ἰαθαειος οὗ Ὀϊ. 61), αἀοριεὰ Ὁγ Βί. οὐ ἴδε στουπὰ (δαὶ ἘΝ ἰ5 ἱπίο! τ Ὁ 
ἱαυϊοϊορίοςα!. Τῆς Ὑι36. 41} ναῦν ἴπε εχργεξδίοπβ (ὅ κάθῃ δηὰ καθεύδχε; 
Φ τοὸῦον νη ἰὰ 5 διὰ ϑὺ ἱπ ὃ; Ξ. “Ὦ ἰῃ 5, “ϑὸ ἴ "; 3, σογνείεγίς διὰ φωΐ- 
Φές, διὰ ξο ϑαδά. ἠἐὲς ἀσιονε πὰ “ἰεεΡ. ὙΒεθς τεπάετίηρα τλῪ ὃς ταεϊοεῖοδὶ 
γασἰδιίους οἵ ἢ. [ἢ δ (ἢς “γι ἰβ ἐχρίδπαίουγ δά άϊιίοη ἴο “πὶ (35). ---3δ. Ἀἢ 
ἣν ΤΟΔΥ δε ομδηρεὰ ἴο ν᾿, αῆεγ ἴῃς ποτὶ οὗ ν.Ὁ, οὐ ρεῖδιαρε τοῶδυ ὃς ἴἌΚεπ 

85 ἀεοϊδγαιίνς, παῖς ἕογος ἴὰ ρΟΒβΙΟΪΥ ϑοπιειϊϊεβ δδ5 ἰῃ ῬΟΘΌΥ ([0Ὁ 3251) ἀπά 
εἰεναῖεὰ ρεοϑε (7ες. 1.417), ᾿πουρἢ ἴῃ [μεβὲ ραββαζες ἴξ ταν Ὅε δβογί 8] εεγοῦ 
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“--Ερτ “τρ Οἵὐ. ρτοροϑεβ Ὑ, τείεγείηρ ἴἰο 135.5 πεῖ (δ δαϑ ὄλεθρος δηὰ 
θόρυβος; γεῖ ἰμεβε τῊΔῪ ὃς υπάειδίοοά 85 ἔτεε ἱγαῃβίαϊίουϑ οἵ Ὑἱὸ ἰδίςει 

85 -- εαμεε οΥ ,2αν; (4 Βετε μα5 στόησιν ἐπελθοῦσαν, ἴῃ ψἘὨΪΟὮ π΄ ΞΞ “πο, δῃὰ 

ἐπ. ἰ5 τερεϊπίου ἔτομι " οὐ τερτεβεηῖϊξ ὈΝῸΡ τεδὰ δὲ βοῆς ἔοστη οἵ μ)2. Τῆς 
ἐενγγονγ ἀνα εἰογρ οἵ Ἦἢ ατε υπάειδιοοὰ ὮΥ Εῦ, ἀραϊποὶ ἴῃς σοπηεοϊίοα δὰ 
διφαϊποὶ ἴῃς δυσρεκιίοη οὗ 155 ΓΤ, δα δὴ αἰίδοῖς τωδάς οὐ τἴδς τἱρῃίεους ὉΥ ἴὰς 
τὶς Κεά. --- Μ᾽ Ὀκτ; ροίπι Ὀκτρ (Οοτί). --- ἈΠ κὩΓ .2; οἵ, κ23 χὔϑ Κ᾽ ---36. Οὐ 
τῆς Θεὰ εφφερίαε ἴα 32 (90 Ἐχ. 189 1δ6. 4010 ᾧ 1465) δες Οες.39, ὃ 110 ὁ, Εντν., 
ὃ 229ὁ, διὰ οἵ. δ Ὑνγῦ3; οἱ τὰς εἰπαῖδτ Ασαρ. Ἴ᾿οπϑιγιςτςίου δες (δβρ. εἀ., 
ΜΝηρΒῖ, 11. ὃ ς64 δηὰ Εεςπι. α, εἀ. ΜΆ]ετ, ὃ 423, 24; Ἶ, ἐπ ἰαίενγε ἐμο διὰ 35 

ἼΡ ἴαϊκε “9 88 τε δέν, ἴαμα, ὦ ἐπὶ πασῶν ὁδῶν σου -- ἽΓ)0Ό2. --- ἢ 25 ἀπ. 
λεγ.; Οοτῖ βυρρεδὶβ ἴπδὶ ἰἴξ πιᾶὺ ὃς ροϊπίεά δα Οδὶ [πῇ,. οὐ τίει ΝΙ , 1πῇ. 
πη; (ΒΒ εἱ. σαλευθῇ: (ΞΞ 10 ος η2)}), βΐοι ϑετηϊες πουἹὰ ομδησοε ἴο ἀγρευθῆς 
(80 Η-Ρ 23, 2ς2:ϑτε. δυὰ 5Ε ὝΧΓΓ), δὰ [ἂνρ. ἴο συλληφθῇςε. 

271-80. Α ὄἀεϊδομεά ρστοὺρ οὗ βαγίηρβ, ϑῃ οὶ πη Κι πάποιε ἴο 
005 70] Ομ. ὙΠΕῪ ἅτε ῥγοβδῖίς ἰῃ 581}}6, του ὮΥ ἰοτιηθα 
ςουρ εἴβ, νυ ἢ βοαγο ον ροτο ρος τγίπηα. [Ἃἢ τ οὶγ Ὠογηοὶν ομᾶγ- 
ΔΟΙΟΙ {ΠΕΥ τεβαηὉ]ς ταῖμοτ βοῦς οὐ [ἢ δρῃογίβμιβ οἵ οἕβ. :ο--29 
ἴδῃ ([Π6 ἀἰδοουζβεβ οὐ οὔβ. 1-, δηὰ βδεπὶ ουῖ οἵ ρῥἷδος δεζα. 
ΤΒεῖσ ῥσαβϑεηοα ἄρρεδδῖβ ἴο ἱπάϊοαῖς τπαὶ ἴπ656 ἴτο ἀϊνιβίοῃβ οἵ ἴῃ 6 
Βοοκ ψέσγε ἤηδΙγ εὐἀϊϊεὰ ἀδουϊ ἴῃς βάπιθ ἴπη6. Οἱ, 6: ὁ κι ἸῺ 
93 Ἐςο]. γ1. 

2). ὙΈΒΒΟΙα ποῖ σοοά ἔτοπι (ὮΥ « πείρθοτ’ 
Ὑνεὰ ἴξ ἰδ ἰὰ ΤᾺ ρονψετσ ἴο ἀο ἱἴ; 

28. 5640 ποῖ ἴο ἴὰγ πείρῃδοτν: “6ο δῃὰ οοπια αϑαΐη, 
Απὰ τοπιοῖτον ἴ ν}}} σῖνς," ψβεη ἴπου δαδὶ ἰς ὉΥ͂ [866. 

29. Ὠενῖσε ΠΟ ἱπ)ΌΣΥ ἴο τὰν πεϊχῃῦοτ, 

ϑεείηρ δε ἄνες }}]5 ἴῃ οοπβάεῃος ὮΥ ἴδες. 

30. ϑιγῖίνε ποῖ συ ἱ ἃ πιᾶῃ τ βουϊ οδυδε, 
{ἢ μανε ἀοπς ἴπεε πο Βδστω. 

27, 238. Ὑπο πρδτὶν ἰάδηϊτίοαὶ Ἔχμογίδίοηβ ἴἰὸ Ὀεποῆσθηςθ. ἴα 

νυ Ξ τῃ6 Ἡςῦ. Βα8 “γον ἐξ ϑονϑέςεονς, ΜὨϊοῃ σδπποῖ ταδᾶη 200! “ἠέ 
2οον (Οτκ.), 88 17 [ΏΘῪ ψψεσα ἰαυσῆι! Οὐ ΟΕ 5 οὗ αἴτηβ, οὐ ὅσην ζάένε 
Ὁ τυλονι ἐξ ἐς ἐμέ (ΒΝ.); ποῖ οδὴ νὰ τεπάδσ, σὰ [,81. σαϊς. : 
Κεαίη ποὶ ἀΐσε τσὴο ἐανὶ ἥγονε ἀρέμρ ροσά, {7 ἤάσι αγί αδές, δὲν- 

“7 ἐο σοοά. Τῆς σοπηςοϊίοη (ν.33. 3) Ξυρρεβίβ βϑοπῖα βιοἢ νοσὰ 88 
πεῖρλδον, ἩἸλΟἢ τᾶν Ὀς ροῖ ὈΥ ἃ ποῖ νεῖγ αἰδίσυ! οἤδηρε οἵ ἴμ8 
Ἡδεῦτεν. Τῆς ποσὰ ἰ νδηπηρς ἰπ Ῥεβ τα ἀπὰ Ταγραπι, σι ϑϊοῖ 
ἢᾶνε ἴῃς ρεηογαὶ ργεςερὶ γογσέη ποῦ γον ἀσέηρ σοσά, Ὀαῖ τὰς σου- 
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ὩὨΘΟΏΟΩ ἵἕανοιβ ἴῇς τοίοεσεμος ἴὸ ἴῃς ““πεὶροροσ." ὙὍΤμςἊ ἰειτῷ 
τες σι οααίς, εἰαηενιαη, πείρλδον, ἡγίεπα, αὶ δεεῖωβ Βεζε ἴο 

Ὀς εἰωρὶογεὰ ἰῃ ἰῃς πίάεσ βεηβθς ἴῃ ΜΠΙΟΣ ἰξ ἰδ υϑεὰ ἴῃ ὮὨϊ. τς 
[λι. τοῦ 5.5 (τα Κεοὴ δοτῃ ἴῃς Οτῖ. οὗ [κεν. 190.5). πιὰ ἰηὐαης- 
Ὠοπδ δἵὲ ἰουπὰ ἰῃ 11 τ 5 Τ λιβ Δὴ} 9 ΒΘ 2.535, [Ιῃ 81} 
ἴδεβε ἴὰς ἴοῃς ἱἰξ οης οὗ ὑτοδά ᾿υπηδῃ ϑυτηρδίῃγ. --- 38 εη]οΐης 
Ῥιοιηρί ἀπὰ ὨΘΑΣῪ Πεῖρ, ἃ5 ἴῃ ΟΣ ῥτονεῖῦ:: “ὙΠῸ ψῖνεβ αυ ΚΙ 
εἶνεβ νος"; (ἔστε 5 ἢῸ τουηα ἴοι γεβι τ σηρ ἴδς ᾿π)]υποοη ἴο 
Ῥαγὶῃρ ἃ δἰτεὰ τηδη ἢἰβ ψαρεβ (8εε ΚΔ53η1). Τῆς ἢγϑβι ο]. τῇδ ὈῊ 
υπάεοιθίοοα 85 ᾳυοϊπρ ἴγο εαυϊναϊεηῖ βρδεομος οὗ ἴπ6 τδῃ ψὮῸ 
ΡῬυΐδ Ηἷβ ἠείρῃῦρου οὔ: Οὐ ανπα εονς ἀραΐπ ἀνὰ 7Ζονιονγγοιῖν 7. το 
“νε. Οτῖ. οτἱῖβ σ᾽ “ὦν μειρλδον, ῬοτὮδρβ ὉΥ βου] εἴτοῦ ; τῆς 
ἐχργεββίοῃ 18 Ῥοβϑβί ὈΪΥ δ ἱπβεσίοῃ οὗ ἴῃς Ηςῦ. βοῦῖρε οσ ἴῃς βακε 
οἵ οἰδάσῃοββ, σογ ΔΙ ἢοὶ (45 [80. 1Π]ΏΚ5) ἴο ταβίσοῖ δὴ ἱπ)υης- 
ἴοι τῆ ἢ γᾶ τβουρῶϊ ἴο Ὀ6 ἴοο ρεησοσαὶ. Οἵ, (ῃς οπιϊββίοῃ οὗ 
τὰς δἰτοῦ αν ἐχρσγεββίουῃ οὗ ν.Ξ Ὁγ ἴῃς Αταπιδῖς γ7Ίχββ., νυ ϊοἢ Κοτίδε 
Βεεὴδ ἴο ὑδ 5οσῖ δ] αὐτὶ ἀρτηδηὶ ΟΥ ἱπδάνετίεσηςς. Αἱ ἰἢς επὰ οὗ 
ἴδε νεῖβεὲ Οτὶς. δὰἀς. “ογκ φάσω ξμοισεε ποῦ τολαί ἕλε πέχ (αν 
«υἱῇ δγίηρ 7ογέλ, ἃ ποὶ νϑῚῪ ἀρρσορσίδιίς ρίοββ, ἰἈκεὴ ἔτοτπι 27}.-- 

29. ϑιἰηρὶς βϑηΐδσηςς, ἸοΤΏΔΙΥ. Αγραϊηϑβὶ τηδ]οἰουβ οομάυοῖ. «5δείπ 
λε ευελ ἐμ εορηδάξμεε ὃν τάεε, ταὶ 15, δεσεϊε πο ῥέσδηξ, Οἵ, ἃ5 
τὰς Οτὶς. 45 ἰτ, σεσίαρ ἀς ἀιυεζίε ὃν ἑἀλέε ακπά ιωσές ἐμ ἑλεε. Ὑταβίαὶ 
(ςεἰϊηρ, ποτε βἰδιεὰ δ5 ἴῃε στουηὰ οὗ οὐ] αϊίου οὗ Κίηάης55, [5 ἴτε 
Ῥαβὶβ οὗ βοοΐδὶ 1 ; ἴο ἃ ζεῃδσοῦβ τυϊηὰ ἴῃς ο]εδα 18 ἃ βίτοῃρ οὔθ. 
- 90. ϑἰησὶε ϑεηΐεπος, ἰγηδιγ. Αμαΐηβὲ στουηα]εβ5 αυλιτο!]ηρ. 
Τῆς γετῦ ἴῃ ἤχει οἷ. τηοδη5 ἐρηπληα, ἴῃ σοΏΟΓΑὶ, δηὰ ἴῃ {Π|15 5εηϑς ἰδ 

Ἰουπὰ ἰπ ῬΙΟΡΕΟΙ͂ Πδπ168, 85 [Ἐπ 088], ε΄ “΄ ΒΔ] [αὶ 15, Υδῆνε] 
ςοπϊεηᾶβ [(οσ της]. Ιἱ ἰ5 ἃ σοτημηοῃ ἴεσπι ἴον ᾿Πραῖοη, Ὀυϊ ἰ5 
Βεῖε υϑεὰ (ΟΣ Δηγ (υπἤπεπα]γ) αἰϊθρυϊδιίοη. ΤΆς νεῖβε 15 ἰδυΐοϊο- 
ἕουδ, ἴῃς βεοοηῃὰ οἷ]. πιεσεὶγ ταρεδϊίηρ (ῃς τοίζάσμ ἐαμδε οἵ ἴῃς 
ἤχει οἶδυβε. Οης οΥ ἴῃε οἵδε οὗ ἴπ6βς6 τη ρῆϊ δε οπιτοὰ νπτδουϊ 
ἀειτπηοηϊ, δὰ ἴῃ ἔδοϊ ὅσ. οὐἱβ βεοοῃὰ οἷ., ῬΓΟ ΔΌΪ (οσ 51 πιρ]}- 

δολίου ; Ὀυὲ ἴῃς τορθιοπ τᾶν ὃς τεϊαίηθα 45 τῃεϊογι δὶ ἢ] η 655. 
Τῆς Οτκ. [α5, ἰπ βεοοπά οεἷ., ἐεΖ ἀξ ὧρ ξὰεε λάγηε, ἃ βαρ ες 5, ΟῊ. 5ἰτὶ- 
Ἶατ ἴο ἴμαὶ οὗ 6. 14} χοὐ 225) 5, Ὀπὶ μετα ἠοῖ ἴῃ Κεορίηρ νὰ τὴς 
ςοηΐεχῖ, νι ἢΐο ἢ σοπίδί 8 τΔΈγΟὶῪ ἰη) πο οη5 ψ]τπουϊ βἰδιίειηεης οὗ 

ςοπβοαυδηοσβ. ΤΏς τηδδηϊηρ οὗ ἴῃς νοῖβα ἰ5 ἴῃαἱ ΨὮ]]Ὲ σοῃιοηοη 
ἦς βοιηθ της σσἢς δηὰ ὨΘΟΟΒΒΔΙΥ, ἰὶ τηυδὶ ἀἰνα δ Ὀς ἴοτ ξοοὰ σδυ5ς. 
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ΦΊ. Ιῃ εχρεσβείομβ οἵ ροβίξἑοῃ οἵ φιλο ὕ}2 αἷνγαγβ εἰγηΐβες οὔς πῆὸ 
Ἐκορῖουε οἵ ςοπίτοὶς ἴῃς τὨΐηρ ἰπ υεειίου : ἀλυόσεα -Ξ οὐσμεσ οἷα πίΐε; αζν, 
Οεε. 14} ΞΞ ομε τῆο επίετβ ἱπίο πὰ ετυρίογε ἃ ἰγεδίγ; δγεώπεεν, σεῃ. 37} τ 

οἷς νγ8ο [85 διὰ εζαρίογς ἀγεδιως; σγωλεγ, ες. 4933 -- ὁπε ἩΐΠῸ υδ63 ΔΙΤΟΥΣ; 
Δ πεῶ 97) οὔάαΐν:, Εχ. 2415, ςοπάποῖς δία αϑαῖτς; εγράίέον, Ὧι. 153 ΞΞ οὔς πὸ 

Τοδῖεεξ δηὰ σοπίσοϊβ ἃ ἰοδῃ; ἴδε δαῖτ οἵ ἃ ἀσέγν πᾶν, 2 Κ. 1τ8, Ὀεϊοηρε ὉΥ 
πδῖωξε ἴο δίπη; ἃ ἐκσα σάνενγεαν, ἴεᾶ. τοῦ, ἰς οὔς σγῇῆο οοπάποϊδ ἴδε ῥτοξεου- 

«ἴοι; οἷς τᾶῶῆο ἰ5 “τον, Νεῆ. 6,8, τηδῖζος πὶ οδῖδ; ἃ δέγα, Ῥγ. 117, τ96ὲ5 ἱΐ5 

τϊεχε; ἃ τοσοί» εἤεςῖς νγδϑῖς; δ 2 0.7 τηδῃ, 225} 2033, (εεἰς δπὰ 5ΒΟὟΝΣ δῃρετ; 
δ ζΖίνεονο, 232, 85 ἀρρεῖίϊς; ἃ γορμέ, 245, τηδῖίκεβ ταϊβδοδίεί; ἃ δαῤῥῥεγ, Ἐκοϊ. τοῦ}, 

δὲς δὶ ἴοῆψυς. ΤΏετε ἰδ ἴπδ η0 δυϊδογίίυ ἰῃ Ἡεὺ. ὑδασε ἕος (δε εἰδιεπιεαὶ 
(πιδὰς ΕΥ̓ ϑοδυϊ,, Πε., δῃὰ οἴδετβ) (παὶ 210 Ὁ»2 ΤΙΔῪ Βεῖε τῦεδῃ ποῖ δἰπὶ 80 
ἄοες χοοὰ ὕυϊ δὲπι ἴο τοπὶ χοοά 5 ἀοπε; διὰ ἔασῖμοσ, ἴδε δεηδε δοίυδιν 

εἴνει ΌΥ ἴδεπὶ ἰδ ϑοιεϊίηρ 51}}} αἰβατειῖϊ, πδιηεῖὶυ, Εἰτα το βἰδπιάς ἰῷ πεεὰ 
οἵ δοοΐ οἵ ἀεξβεσνεβ ϊ. Νοῖ ἀοεβ Ασδπι. ρεττηΐϊ δυο ἃ τεπάεγίησ, Τῆς ποσὰ 
τουδὶ Ὀς εἰἴμετ, τὰ 558,, οτϊεὰ, ος εἶδε ομβδηρἊάὰ; ἃ οοττυρίοι οἵ 9» ἰῃῖο 

γὉ}3 οἴδετε πὸ βτεδς ρστδρῃίς αἰβησυγ. Ετοπὶ (δ ἐνδεῆ Οτ. κυρρεεὶς νῦνο, δοὰ 

Οαεῖ δεεβ ποιδίῃρ Ὀεϊζετ ἴμδῃ 1702Μμ; δῖ (6 'ἰ ῥγοῦδοὶυ ἴτεε τεπάεγίηρ οἱ δ. 
--Κ "Δ 15 ροβεῖθὶς, Ὀσὶ τιδερίπαὶ γεδάϊηρ Ἢ" ἰς (Π  οοτητηου ἔοττα δηὰ ἱβ ἰουπὰ 
ἴδ τοδν Μ55. οἵ Κεπη. απὰ Ὀς᾽ Ἑ.; Ἀδβῆὶ ίνεβ ἵνο Ἴχρίαπδιίοης, οἱς - Ἐ,, 

ὁδε -Ξ- (͵. --- 38. ΤῊ ὅν» ἰ5 εἷηρ, ἴδε Υοὰ Ῥείηρ ταϊγτὰ ταά.; με οπιϊδείοη οἱ 
τοῖς Ἰεϊῖες, δ 'π τδυρίη, ἰδ ἸΠΠΘΟΟδδδίγ, [ΠΟΙΘὮ ἰὰ ἐδ οχαϊιςὰ ἐπ ταλῦγ ὅρδῃ. 

Μ55. Ας- ἴδε πεχὶ πογὰ ἱβ Ἵ», ἴδε οπιϊβαίοῃῃ οἵ Ὑ}) ἰπ 66 πιὰγ ὃς ἀυς ἴο 
Βοσαοςοϊεϊευΐϊοι, οὐ ΡΟβδΙΟΪΥ ἴο Βοτηοεοατϊοπ, ἐδρεοΐα!ν ἱ ἰὶ πετε ττίτεη ἴῃ 
ἴιε αὐτί ἀσεὰ ἔοττα “Ὁ. --- 8, ργοῦδΟν ὉΥ δοτίαὶ ἱπδάνετγιεπος, ἱγαπείετς ἼΓΝ Φ) 
ἴτοϊα επὰ ἴο Ὀερίπηΐϊηρ οὗ ἴῃς νεσβρε. Οὐ (δε δὰάϊτίου ἱπ (δ δες ποῖς οὐ {πὶ 

σεῖξε δῦονε. --30. Ἦἢ τπη; (6 τεκτήνῃ; ΒΘ γ}3}8) ἀροτρία; ἴῃς δρυταῖϊνε 

3. δὲ ἐἶευΐτε σΟΙΏ65 τῆοτε πδίυγα! νυ ἔτοῦι ἐαγψέ, Ὀπὶ ΡΟΙΔΙὈΪΥ δ]δο ἔτοπι ῥέσωρά. 
--ϑδὸ. ἮΝ κὐ οκ; Θ΄ μή, ρετῖ. ἰδϊκίηρ ἘΦ 65 -Ξ- 10, ογ. ρετῆ. τεδϊωρ κὺ Ἴδκ οἵ 
"ὦ “φι. ---- 1 σὰς Βασα!γ οἱ τοοταὶ στουπάς ἴμαὶ Ὁ νῊδξ οσηϊιεα ἴῃ 8. 

831-85. Οσπιρασίδου θοίισοοι ἴπ0 ζοσίπποι οὗ ἔδο ̓ γϊοκοὰ διοὰ 
Ὧ8ο στἰφμύθομε -- ἃ βεραζγαῖς ὕτοὺρ οὗ δρμοσίβιηβ, βἰτηΐαγ ἴὸ ἴῃς 
τοὶ ρίουβ δρβοσίβῃιβ οὗ Ἷοἕβ. το -22, πδνίπρ ἃ βόμποσαὶ σοῃῃςοῖίοι 
υἱτὰ τε ῥγοοεϊηρ ρασγασταρῃ. [1 8 ἃ νζηΐηρ δραϊῃοϊ ἴῃς βεάυο- 
οι οὗ ἴδε ἀρράγεηϊ ργοβρεγιν οὗἨ πίοϊκεάηεβδ. 

31. ἘΠΥΥ ποῖ [ἢ τηδῃ οἵ νἱοΐεξηςς, 

Απὰ ἴδκε πὸ ρίεαδευχε ἴῃ 88 ψγ8γ8; 
332. Ἐοτ ἃ ὕὈδὰ τωδῃ ἱξ δὴ δρογιϊπδιίου ἴο Ὑδθνει, 

Βαϊ Ὀεϊνεεῃ Ὠἷπὶ δηὰ ἴΒς υρτίρμι ἴμετε ἰ5 ἐπε βδὶρ. 

33. Τῆς σαυτβε οὗ Υδενεῆ ἰδ ου ἴῃς μοῦδε οἵ ἴῃς πὶοκοὰ, 
Βυὶ ἴδε Βαρἱαϊίου οἵ ἴδε τἰψῃίεους Ὠς Ὀ]εξδεβ. 
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34. ϑοοβέετε ἢε διΟῆΣ δ, 
Βαυὶ ἰο ἴὰς ρίους Βε εδον" ἔλνος. 

35. νηῖδε τιςδ οὐϊδίῃ ὨΟΠΟΥ, 

Βαϊ ἱρτιοσαίηυ 5 ἴδε « ροττίοῃ » οἵ ἑοοῖε, 

81. ϑγηοηγτιηουβ, ἰεγηᾶγ. Τῆς ναζηίηρ. ΤὮς ϑεοοηά [ἰπο 
ΤΩΔΥ 6 τεηαετοὰ : ἐσξέ ῥέξασιγε ἐπὶ πομθ φΓ ἀξξ τοα}ς (Ἰἰϊ. ἐσξο ποῖ 
2ίκασωγε ἐπ αὐ ἀΐς τσαγ}5). ΤῊΘ ῥάᾶγβὶ οἰ ϑιι ο81}5 ἕο ἀσξε ῥέσασεγε 
(159 σεη. 65) ταῖμεσ ἴβδη οσοσό (νοι, ονγενεῖ, ψχῖνεβ ἃ ροοά 
56η56). ΤὨς σέσάδηεε ἰα ὨΙρμαπάθα, ἀπ]ανγῆι! ργοοθάυσγε οὗ δὴν 
βοτῖ ; νη 47 υἱοίεμεε -- τυϊεξεά »πσπ, τὴς “ νἱοίδηςε " νὰ5 ζεπεῖ- 
ΙΙῪ ῥτδοϊίβεα ἔοσ ρύγροβθϑ οἵ ρεουπίασυ οἵ ρο] οὶ ραίῃ ; οἴ, τοῦ 
165. Ιι ἰ5 ἀβουμηςὰ τπδὶ ἴΠΘΓα 15 ϑοιηθίῃϊηρ ἰῃ τῃς ἰοτγίυῃς5 οὗ 

ΒΌΟἢ ἃ Ροΐβοη ψβίο οἷς ταῖρῃϊ 6 τεπηρίαα το δὭνυ, δπὰ 80 ἴο δε 
ΡΙδαβθᾶ ψἱτἢ (οτ, οθοο586) ; ἴογ ἴῃς Ἔχρ᾽δηδίίοῃ 8εῈὲ ψ 375. [ἰ ἰ5 
τῇς ῥσοῦϊθαι οὗ ἴῃς Βοοῖκ οὗ [οὉ, μι ο ἢ 5 μοτε βοϊνϑά ἰῃ τῆς οἷά 
ΨΑΥ ; 566 ποχὶ νεζϑβα.--- Οτίς. τεδὰβ 2γρογό ποί δε γεῤγοσελές ο΄ 
δα »μέη, πα εσυεῦ μποΐ ἐλεί»γ τὐᾶγς, ἰὰ ἩἙΔΙΟἢ ἢτδὲ οἰδυβε σοηλδ65 

ἔτοπὶ βοσίραὶ δἴτοσ, Ὀὰϊ βεσοῃά οἶδι56 ἰδ ἰδνογεὰ Ὀγ ἴῃ6 ράγα] δ] ἴσα 
δὰ Ὀγ 24} ψΨ 3η.. Οὐ τμὲ οἴμο παπᾶ οὖσ ἰοχί ἰ8 ϑῃυρροτιβαά Ὀγ 
24', δῃὰ ρἶνεβ ἃ ροοά 86εη86. [,«ἴ. αὐ ποΐ ἐρεέαίς δὲς τυαγς, π:Ὠϊο ἢ 

τορτεβθηίβ ἴῃς Ηεῦτεν. ---- 323-84, ΤῊΣ τεάβοη ἔοσ ἴῃς ᾿νγαγηϊηρ ἰ5 
Βεῖε ἰουμά ἴῃ ἴῃς νὰῪ πῃ νοι αοα ἀ64}5 ψ ἢ τῆς τἰρῃΐοουβ ἀπὰ 
ἴῃς νἱοκεά. Τῆς τεναγὰβ δηὰ ρυηβῃηηθηϊβ ἀγα δα δηὰ ἐχ- 
ἴεγηδὶ ; ἴπεσε ἰ8 ἢῸ σεοορηίοη οἵ εἰ σαὶ ἱτηπιογίδ!γ, δηὰ [ἰδ ἰ5 
τερατάεα οὐ ἴπε 5ἰάε οἵ [5 ουϊνναγὰ δχρουίθηοαβ. --- 33. Αηῖϊ- 

τῃεῦς, τογηδγγ-Ὀίπατγ. ΤῊΪβ ἔόσηλ 15 σοι πλοη ἴῃ οἶ5. 10--22, Ὀπῖ ῃοῖ 

ἴπ οἢ5. 1τ-ο. Τῆς ἴετια σόονιέπα δον ἰδ αβοα ἰη τῆς φλυ]οῖ ἢἰβιογίοδὶ, 
ἴδε Ῥσορββεςαδὶ, ἀῃά τῇς Ἰεραὶ ᾿ἰτεγαῖυσε οὐ τυμαὶ 8 σοῃίσασγ ἴο ἃ 
τε] ρίουθ ουἱὲ οὐ υϑᾶϑθ, βγδθ Πἰ8ἢ οὐ ἰογείμη, 885 ἰῇ ὅεη. 4353, 
Κ. 145, Πὲ. τ45, ΕΖ. ς᾽, εἴς. ; ἰῃ ἰδίοσ ὈοοΚβ ἰΐ 8 Ἔχιεπαςὰ ἴο 

Ἰποϊαάς τλοσὰὶ οἤξησεβ, ἃ8 Πόσα; ἰΐ πηθᾶπβ βοιωθιίηρ τῃΐο ἢ ἰβ 
ἰποοτηρδῖθ]ς πῃ τἢς παίατε οὗ Υδηνει. ΤΉς δα (οτ ἐπέψιίσε) 
τῆδῃ (οσ ἴπ6 ἴδστι 866 ποῖς οἡ 2.Ὁ) ἰ5 8ἃ5 δυδοιτεηῖ ἴο Ὑδηνθι 89 
80. 140] οὐ οἵἴμεγ δϑοπιϊπαιίοη, θὰΐ σπῖτι τὰς ῤγήρλὲ ἣς 5115 85 τῦῖὰ 
(Ἀτ ]ᾶτ (τ θη ἀ5 (11. τυΐχὰ δὰλο μῤγῖρλί ἐς ἀἰς γε οηάελίρ). ὙΒα ποσὰ 

τεπάεγοα “γεεπάελίῤ ταϑδῦβ ρτὶναῖς, ἰητἰπιαῖς σοηνοτῖβο δηὰ ἐγ οηαν 

τεϊδιίοῃ, ἴδῃ ἴ[Π6 ΔΘΘΘΓΩὈΪΥ ΟΥ ῬΘΙΒΟῺΒ τγῆο ἴῃ οοηνοτῖθςε τοροῖμεῦ 
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διὰ δηδῖγ ἴπε βεοσεῖ σουηβοὶ ἴΠεῈγ ἴδκς δηὰ ἴῃς ἀεδίμῃ οἵ ῥἰδῃ 
1δεγ ἕοττω. ΤὮς σοῃῃθοῖου τουδὶ ἀδοϊάε ᾿ὰ ΔΏΥ ρίνεη σλ56 Μ ἢ] οἢ 
οὗ ἴλεδε βρη βολιίοῃβ ἰδ τλοϑὲ δρρσζοργίδῖε. ὉΠ τη ῖβ ράβϑασε οἴ. 
700 295) Ψ 25. («πὰ ψ 55..Ὁ),ὄ ἴῃ ψὩϊο ἴῃς 5θῆβε 15 οἰθαυγ 
“) πενάτλίβ. Ὅς στουηὰ ἴοι ἀνοϊάϊηρ ἴῃς νὰγ8 οὗ ἴῃς πίοκεὰ 
(ν.3) 15 ἴῃδὶ Ὑδηνεὰ 15 Βοϑῦϊς ἴο Βἷτη δηὰ ἔπἸεη αν τὸ ἴδε τἰσῃῖ- 
δουβ; Μδδὶ τἢ]15 ΠἸ ΘΠ] 685 ΒΘΟΌΣΟΣ 15 βιδιοα ἴῃ ἴῃς ἡσχὶ νοτθα. -- 

43. Απθτδεῖίς, χυδιοτΏΑσΥ-ἰοτΏΑσΥ, ΟΥὍἩ ΤΕΓΏΔΙΥ (45 ἴῃ 0.8. 10--22). 
νὲ τοδγ τεπάεσ ον ζλε ἀσεδέ οὐ ἐμ 1λὲ ἀομσε. Τῆς ναϊὺς οὗ Υδανε ἢ 5 
πε ἀβῃὶρ 15 μετα βαϊὰ ἴο ὈῈ ἴδε (εχίθγῃδ]) ργοβρειιν ἴὲ Ὀτίπρβ ; πὸ 
τείξσεπος 15 τηδᾶς ἴο ἴῃ τηογαὶ Ὀεηςῆϊ οὗ σοτηπιιηΐοη οἵ 808] Ὀε- 
ἵπεο Οοὰ δηὰ τηδῃ --- [ἢ 5 Ἰαϊίεσ ἰ5 ταῖμες τερασγάβὰ δ5 ἴῆς στουηὰ 
οὗ ἴδε Ὀϊεβδίηρ. Α ἐώγεέ ἰὴ ἴῃς τιουτῇῃ οὗ αοἀά 15 ἃ βεῃίδηος οἵ ῥτο- 

πουποστηρῃῖ οἵ ΕΥ]] ; ἰὴ ἴῃς τιουτῇ οἵ τηδῃ ἰἰ 5 δὴ ἱπιρτεοδοῃ, Δῃ 
Ἰηνοοδίίοη οὗ αἀϊνίῃς ῥυῃἰϑηγαθηῖ. τ] Αεὶγ Οοὰ ὀέσεσες ὈΥ ῥτο- 
Ὡουποὶηρ φορά, ταδῃ ὉΥ ἱηνοϊκϊηρ σοοά ἔοι Οοὰ.5" ---1Δι. δουεγέν 
,)γονε Ζε Ζογα 16 ἃῃ ἰηϊεγρσεϊδίίοη οἵ ἐωρες 97 Υαλενεὰ Ξαρρεκιοὰ 
ὉΥ βεοοῃὰ οεἴδιυε. ---84. Απεϊμεῖῖς, ᾿ἸογΏδυν (οσ, ἰεγηδεγ- ὈἰμΑγυ). 
Τῆς “τ-γ»εἦν οὗ ἘΝ. 15 ἱποοιτεοῖ ; 5866 οσ  ἶοδὶ ποῖς θεῖον. ΝῸΊ ἰ5 

τὰς Ὠγροιμοῖοαὶ τε οσίηρ 5 ϑίδοϊουυ : 7}. (οσ, φλοωρὰ) ἀξ σεογης, 
εἴς, γε ἠδ «λους, εἴς., τὴς ρτεοεάϊηρ δηὰ Ξυσοοοάϊηρ νοῦβοβ Ὀεηρ 

ἀεοϊαταῖνε. 5111] 1658 σδὴ νιδ' Ὅς ῥτγοϊαϑὶβ δῃὰ ν. 3 δροάοξίβ.Ὄ Α 
νδτδίοη οἵ ἴῃς ρῥγεοδάϊηρ 5Ξἰδϊδιηεηῖ. ΟἹ “εὐῇερε 8ε6 ῃοῖς οὐ ᾿ὖ 
Ἐοσ ἴδε οοποἊθρίοῃ οἵ τες γος ἴῃ ἢγβὶ οἷ. οὗ, ψ 1835... Μη. ἢς. 
τερσοβεηϊδίοη οἵ σοὰ 45 δοϊίηρ ἰοιγαγὰ τε 85 ΠΥ δςοὶ τοιγασὰ 
Ὠὲτα τεϑῖβ ΟἹ δὴ δηοϊεηϊ δηϊῃσοροιηοσρῃίϑιω, πο ἴῃ ΡΥ. 15 ῥγοῦ- 

δοὶγ ρυπδεὰ ὈΥ ἴῃς σοηνϊ οἴου μαι αοά, 85 ͵υϑῖ, τηυδὶ Ὀς Ποϑ]ε ἴο 
ενϊάοοτβ ; υϊ ἴλε τπουρῃϊ πενεῖ τίβεβ ἴο ἴῃ ροϊπὶ οὗ Ἵοποεὶνίηρ 
οἵ τα 25 τωεσοῖι] ἴο ἔοο]β δῃᾷᾶ 51} 615. --- ΤῊς τγοσὰ ἤδτα ἴγδη8- 

Ἰαϊιεὰ “ίσως (8.0) ἰ5 ἴῃαὶ σῇ ἢ 5 νδυουθΥ τεηάεσεα ἴῃ ΕΝ. 
ΌΥ 2σον, αὔιείεα, ἀωραδές, ἡοευέν, νιθεζ. 18 ὈΤΙΤΔΔΙΥ 56 η8ε 8:6 ΠῚ5 

ἴο Ὅε σμέ τὐάο ἐς δοιυεά, δεμέ, οὐ 95:6 τυὰο ὄοτους ἀνε (ἀπ 6 ΟΣ 

Ῥείοτς ἃ Βοβἕϊ!ε ίοσοε) ; ἴἰξ 1ῃ8 σΟΙη65 ἴο βἰζῃ}  οὴς ΜἼΟ 5ιπετθ 
ποῖα δῃηδληοὶδὶ ρονετῖ (Απη. 8 α2), ΟὯς ὙὙ͵0 5 Ορργεβδϑεὰ ὈγῪ τῃ6 
ϑσουξζ, ματι υ δεῖν ἴῃς παιίοῃ 1ϑγαοὶ ἴῃ τὰς της οὗ πδὕοῃδλὶ δῇ]]ο- 

6 ΤῊς ΗεὉ. τεττὰ ἴον δλε:. Ὥδνυεν τροδῶς ἐμγ:ς, ὀῥασβλενες, ΟΥ γενφωμος, ἴῃ [οὉ 15.11 

οὸϑιὴς Ηεῦ. ννογὰ ἰς ἴὸ Ὀε οὔδηψεὰ 50 85 ἴο τεδὰ ἐπρ“ε. 
[ε 
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ἴοη (ψ 4} 41), οτ, οὕς πῆο δήίοῖς Ηἰπιβεῖ ὉΥ ἐλβηρ οἵ ἰ5 
Βυπιῦϊε Ὀείοτε αοά, δηὰ 50 ἴῃ βεπογαὶ ἴὰς Οοαγεαγίης, ῥίφως (30 
υϑεὰ οὗ Μοβεβ, Νυ. τ2᾽, ἀῃὰ 20 ψ 7}, φυοϊεὰ ἴῃ Μί. 55. ΤΊ 5 

δδὶ ἰ5 ἰῆς 86η86 ϑυρροβρίοα Ὁ ἴῃς ραγαὶ!εἰΐδτι ἤετε, ᾿ἰπουρὰ ἐσεσόν, 
ἀμνιδέρ, 15 α150 δρρτορτσίαῖϊε. --- Οτκ.: δλε Ζογα γεείρές ἐδλε φγσμά, 
ὄμέ τάσιος γαῦον ἐο “δε ἀφνιδές, χυοῖοά, τι 5] σι νατίαοπα, ἴῃ 
745. 454, τ Ῥεῖ. 5. --- ΒΙοΙκ6Ι} οαὐῖς ἴῃς νόθα δ5 8 ἱηίετροίδιίοη 
πῇς Ὀγεαΐα τς σοηποοου Ὀεΐϊνεοῃ νι δηὰ νι; ἰἰ ἰβ, βονευεσ, 

οἰοβεῖν ραγα]εὶ ἴο ν. 3, δηὰ, ἰξ δΔὴγ νεῖβε ἷἰ5 ἴο Ὀ6 οταϊἰεὰ 85 ἱγτεῖς- 
νδηῖ, ἱξ δῃουϊὰ ταῖπεσ ὃς ν. δ (8εε ποῖς οἡ 1818 νεῖβε ῥεϊον). -- 

Εοτ ἴῃς β8επιμποεηϊ οἵ, 1633 ---85ὅ. Αππϊδεῖίς, ἰογηδῖγ. Τῆς ἤγεὶ 
εἰ. τε ἀομον ἐς τὼς ῥογβοη 97 τοίδέ μιόη. Τῆς τπουφὰὶ ἰ5 τμαὶ οἵ τ τὖ 
12᾽ 132) 14} 225 σ΄: ταδῇ οἵ ἱπίερτη δηὰ ἰηβίραϊ Μ|}} τεσεῖνε 
τεσοφηίτίοη δὲ ἴῃς μαπάβ οἵ {πεῖν ἐθ]ονταθῃ --- τῆς ἀρρτοδδίου 
οὗὨ 5οοεῖν ἰ5 ῥγεβοηίθα 85 ἃ τροοῖνα ἕοσ τἱρδιάοίηρ --- ἃ ροτογι 
ἱπάυςεπιεπί. Τῆς ἴοττα τοῖσέ ἀουθε685 ἱποϊυὰεβ τηοσγαὶ δπὰ τε- 
Ἰιρίουδ 45 τοὶ] 45 ἰηιο θοαὶ οἰθπιθηῖβ, δηὰ 90 ,οοίς ἴῃ ἴῃς βεοοῃά 
οἴδυβε. Τῆδ νετῦ τ θδῃ5 ὈγπΊ ΣΙ τὸ ἀσῦε ον οδέαίνι βοοσέςεῖοη (85 

ἰῃ 705. 14}), δῇ ᾷ βεοοῃάδυ!ν ἰο ἡμάδρη, ἃ βεῆ8ε τἩΠΙΟΝ ἰβ ἤοτε ποῖ 
ΔΡρτορτίδῖε. ἴομορ ἰβ ἴῃς τεβρεοῖ οἵ ῖσῃι τοοορηϊοη δοοογάθα 
ὉΥ͂ σοά ἴο τιδῃ, οἵ Ὁ πιδῃ ἴο αοά οἵ πιδῃ (1: Κὶ. 3" σεῆ. 4} 
1 ὅϑδῖω. 65); ορροβεὰ ἴο ἰξ ἰξ ἴῃς «“ἀσ»ε οὗ ἴῃς βεοοπὰ ο]., 5ἰίσδι 
ἐβοπιδιίίοῃ, σοῃίοιαρί, --- ΤΠ ττδηϑἰδιίοη οὗ ἴῃς βεοοπὰ οἱ. ἰ5 ἀουδῖ- 

ἴα], οὴς ποτὰ Ὀείῃρ ἀρρασθητν οοτταρί. Τῆΐβ νοσὰ, 85 ἰϊ βίιδπάβ, 
ΤΑΔΥ τηθδῃ ἀγ μ (ἤοτα ἴῃς στουπά, 2 Κ, 2.2), ἐχαΐ (ψ 805), ἄτξε 
ἄτυαν, γένισυε σμΐ φΓ 176 τοαγ (Ηοϑβ. ττὸ 1838. 4)})), ο76᾽ 85 κι οἵ 
βδοτίῆος ((μαῖ ἰ5, ἢ ρ Ὀείοτε τὰς ἀεῖτγ, Εχ. 35 [κν. 4). Νοῦς 
οἵ ἴῆεδε 56 368 ἅΣ6 Πεῖὰ 5040]. : ἰοοἶβ ἀο ποῖ Ἔχαὶϊ οὐ τθιονα οσ 
ΟΥ̓ΟΥ ἸΦΠΟΙΩΥ, ὨΟΙ ἀο68 ἱρῃουιίην ἀο ἴπεϑς τὨϊηρβ ἴο ἔοοϊβι Νο 
β88ἰ5ίδοῖοσΥ ἰταηϑἰδιίίοη οἵἁ ἴῃς οἴδυβε μᾶ5 δε τηδᾶς. Οτῖ.: 2.6 
σοαίεες ἐχαΐ! ἀέδλοπον; 1.1. ([]ονεὰ Ὁγ ἘΝ.) : ἡρπορεέμν ἐς ἐξ 
ἐχαίαδον (οτ, ῥγονιοῆση) 97) 7οοῖς (ἴ1τ. «δλανιε ἐχαίές “οοξ), διὰ 
80 ϑ.δυϊ.: δἔᾳε δγαπαά 97 ἑηΐανεν χσίυες ποίονίοίν ἐρ γοοῖς, γι. 
Τατρ. : ,οοΐς εωϑον (ἴἰτ. γεεείσε) «λανιε, ψὈϊοἢ ἰ5 ποὶ ἃ σδηβίδίίου 
οἵ τε Ηεῦ., ἴἰὰς ποτὰ ἰῃ Ηεῦ. πηεδηίηρ ῃοὶ “ ἴο ἴαἶκε ΑἸΨΑΥ͂ [ὉΓ Οὔ δ᾽ 
οὐ Ὀεηεῆϊ οὐ υϑς,᾿ δαὶ “το ἴακε ουΐ οὗ ἴδ νᾶγ, ἀο ἀνγὰγ τὶτῆ,᾿" 
δηὰ, ἰῃη τῆς ταδὶ, “το ἴακε 4 ρογίίοῃ Ὡοῖϊ ἴοσ οἠς᾿5 Ξεἰζ Ὀυϊ ίοζ 

(ὐοά." Αἕἅ 5Ἰρῃξς οδδηρε οἵ τεχὶ, στὰ δὴ ἰηβεγίοι, ρενεβ τὰς τεῦ- 
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Ζεπην ,οοἷε ἐλαπγε [δεῖν γέο»] ἐπέο «λανεε (οἴ. οπ. 4Ἶ 7ετ. 2" 
ψ το653}, Ὀυϊ (ἢ ἰπβοτιίοη 15 ἱπιργοῦδοϊς, δὰ (ἢς τεδυϊίηρ 5686 
ποῖ οἰδῶσ οἵ ἀρῥγοργίαῖθσ. Αμοῖδοσ βἰψῃϊ οβδησο ψίνες ,ροΐς ἐπμ- 
ἐγέάσε ταν» (οἴ. 158. 40 ἘροΪ. 611 το), ἃ φοοὰ δηὰ πδίαγαὶ 
8εΏ86 ; Δῃὰ ἃ 5: πιὰ τεπαάθσίηρ ἰ5 ἀρργορσγίαϊς ἱῃπ τ4 Ὁ. Βυϊ δὴ 
ΘαυΔΙγ ἐᾶϑγ δηὰ τῆογε Ῥσοῦρδῦϊς οτηθηἀδίίου φἶνεδ ἴῃς νοῦ 2α;εές:, 
{εὶ ῥοςεεσσῖον 97 (Ξ: οὐΐαΐμ). Ιπ ΔῺΥ οδϑὲ ἴδς τησδηίηρ οὗ (ῃς 
ϑεοοῃά οἱ. 15 ἡγηονεἶην ἐς ὰε ῥογῆοη 97 7οοῖς, ἰῃαὶ ἱ5, οὗ ἴποβε νῆο 

ἅτε Ὠοὶ νῊῖ8ϑε Θηουρἢ ἴο 5ες ἴπαὶ ἴὰ ἰβ (εὶς ἀυγ δ5 νεῖ] ἂς πεῖς 
ἰπϊεσεβὶ ἴο ΟὔεΥῪ ἴδε ἀϊνίης αν. ΤῊΣ ἱχπουιίηγ δπὰ ἴῃς Ποροσ, ἰὶ 
ἰδ ἴο Ὀε βυρροβεά, ἅτε δεβίσῃιεα Ὁγ σοά. Το σουρϊεοὶ ἀρρεᾶτβ ποὶ 
ἴο δεϊοης τῖτ ἴῃς ῥγεοεάϊηρ αυδίταίηβ, ποτὰ τιϊσἢ ἰξ αἰῖετα ἰῃ 
ἴοης ; ἰξ 15 ΡγοῦΔΌΪΥ ἴῃς δἀάϊτίοῃ οἵ δ εὐϊίοτ. 

81. ὦ μὴ κτήσῃ [“Ρ0] κακῶν ἀνδρῶν ὀνείδη, ἰπ ΜτΒΪΟΒ ὄν. ΤΩΔῪ ΞΞ Ἀἢ ὑπ 
(Βδιπιρ.) δα ἰῃ 265 Τοῦ 197, κ. Ὀεΐῃρ ἐρεχερεῖίοδι; [σ. δυρροεῖς {παῖ κ' α. ο. 
5 εἰ ΡΥ ροειίοαὶ ἐχργεβείου οἵ κ. α.,ὄ ἴκε μόγα σθένος ᾿Ηετίωνοε -- ᾿Ηετίω». --- 
ηλώσης τῆδῦ -Ξ Ἐἢ ἼΠ2.; δοοογάϊηρ ἴο Οοεῖ, ἰξ ΞΞ “πη, πυδίοδ βϑεεωβ ὑπηδος9- 

3217." -- 8383, (ὅ 5εετηβ ἴο πιδκς παράνομος (1}0)) δυδ). οἵ ἢ ἐν δὲ δικαίοις οὐ 

συνεδριάζει, Ὀυϊ ἀουθι]ε55 οὐ '5 βοσγί δαὶ εττοσ, γερεϊίου οἵ [Ὁ] ονίηρ συ (1.25. 
κοὐ κύριος ἰδ 5υδ]. --- Ηεἰά,, πότϊίηρ παῖ (6 Βα5 παρ. ἱπειεδὰ οἵ σκολιάζων (143) 
δηὰ ἀκάθαρτος ἱπεϊεδὰ οἵ ἴῃς υξυΔ] βδέλυγμα, 5εε5 ἴῃ [15 ν. α Ῥατγιβαὶς διϊδοὶς 

οΒ ἴδε ϑαάδάμῃςεεβ, ἴῃς Ρασδποπιῖϑις, ἀπ τεραγὰβ συνεδριάζει ἃ5 δῇ ΔἸ] υδίοι ἴο 

ἴδε ϑδηβεάσιη. ΤΉ: ἰς ροφεῖϊε, Ὀυϊ ποῖ πεοδβδδιγ, πὰ [με δαρροδεά δ] υξίοι 
ἷμ συνεδ. ναπΐμε5 τεῖϊ ἴῃς αἀἰξαρρεάσαηος οἵ οὐ.--- 38. Ἀἢ πγν; 66 θεοῦ. ΑἹ] 
[ο]]ονήπῷ ποτα ἃγε ρίυγαὶ ἴῃ (ῦ, ρετῖι. εἰγ εις νατϊδύοη οἵ (ἂς {ταπεϊδῖοσ, 
Ῥετῇ. τεργεβεηιίης νατίδιίους ἔγοτι οὖν Ηςῦ. ἰεχὶ; ξο 8, ϑαδά. μδυε ρἷα. ἰῃ 5, 

Ἐ ἰὰ ὃ, απὰ ἴῃ ΘΒ, ἴῃς νῦ. ἴῃ ὃ 15 Ῥαββ. ρ]υ. ---ϑᾷ. οὐχ ὉΝ σδπποῖ μετα τροδα 
τῳΐενς ἀξ ἀεαίς τοῖζά τεογτενς (18. Ὧκε., Κδιωρ.) δϑ βερδγαῖς ργοίδβίς (πῖτπ 
γὴν κεὶ δα δροάοκίβ), ποτ ἐδῃ ὉΝ ΞΞ σμγεν (ΕΥ..), δίπος, ἰῃ δεδενεζαιίους, [μϊ5 
ποτὰ Βδ5 περείίνς ἕοτος. Οτ., Οοσῖ, οἴδησε Ὀκ ἴο οὐσῦκ (αῆες [88.451 Ῥεῖ. ςὅ), 
δηὰ Οοτῖ τοὶ ῥτεῖ. Ὁ; δυὶ πεῖν ἰς ἴῃς ἀϊνίπε παπὶς υδεὰ δῦονε ἴῃ (ῃς ραζαὰ- 
ξιλρἢ, δὰ ἴδε μυῈὶ ὐσῖμοῖ πηαδὶ [πο ὃς οτηϊἰοὰ, Ὠγ5.᾽5 επιεπάδιϊοη ἴὸ ὈΡ, 

ψἰῖ ἢ οπϊπείου οἵ ῥτεῖ. Ὁ (μοι τα ἐαϑὶὶγ ὃς ἀουδὶεῖ) ἰδ βίπιρὶεσ, Ὀτίηρσὶπρ 
ἴδε ξεπίεηος ἱπῖο ἴα πόστῃ οἵ ᾧ 1.838. Οτ, τς τοδυ, ψἱ 66 κύριος ὑπερηφάνοις 

ἀντιτάσσεται, οπιῖξ Ὀκ (50 Φ55Γ8.), ᾿πουσὴ ἰπὶς ἰδ σταρμίοα!ν ποῖ 9Ὸ εϑὲγ. 
(Κα κύριος τιῶῦ τεργεβεηϊ ΠΡ", οὐ ΤΩΔῪ Ὁς εχ ίεέῥμνε. -- ζ. ὈΡ; Ο Ὅν», ἴος 
Ὡς ἢ ὁ. μος μοσπ, Εὸς γὺ" δῷ, πᾶνε ΠΟ) εασές αἴφτονε, ἔτες τεπετίην. -- 
86. Ἰ οὐς; Θ ὕψωσαν; 58. γὺ25; Ψ, τέμδίονενε ἐπκαλίαείο, ἀρ ῬθΏι]Υ ἰδίην 
ΤΌΡ δὲ σὉ).; Ὦγε. ετβεπὰς ἴο Ὁ Ό, Ος. Ὀεϊζες ἴο 52, Ὀπῖ νγε δδου!ά ργοῦδ- 
Ὀγ τεβὰ τυ οτ ᾽ν. 

5 Ἠεϊά., Ὦγ ονετείσδι, φυοίος ῬτοοΟρ. 5 οοπισβοηῖ δ δέ ἀϊίοις ἰο (6 Οεῖς. ἰοκι. 
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ΙΥ. Τπγοο Ἵσβοσίδειους (ν.", ν."Ὁ Ὁ, ν5. 5), Ὧ16 ἴδϑιρα οὗ 31} 
Ὦλγοο Ῥοΐπρ ἔ!ο ἀχοϑι]θηοο δῃὰ δαμβαδοδηΐ ΡΟΣ οὐ τυϊδάοιι. 
- ΤΊΟΥ ἃἅσε |κ6 ἴῆοβε οἵ οἶβ. 2. 3 ἴῃ ἴμαὶ ἴῃς δάνίος ἰ5 οὗ ἃ ξεῆ- 

ΕΓΔ] πδίυτς, τ ΣῈ ἴῃ οἢ5, 5. 6. 7 ἰξ ἰ5 ἀϊγοοϊοα δραίηβι ἃ ραγισυλγ 
5ἰῃ, 

1-9. Τῆς βᾶρςε οἰΐεβ ἴῃς ἱμϑιπιοιίοη ρίνοεπ Ὠΐτη ὈΥ 5 (δίδετγ. 
Τῆς ἴεχὶ 18, ἰῃ ρδτγῖβ, ἰῃ βιο ἢ! σοπάϊτίοη τπαὶ νε σαπποῖ ὃὈς βυζε οὗ 

ἴῃς εχδοῖ βεῆ86. Τῆς αϊίοδη Οτῖ.. τδίκεβ ἴῃς τφαοἢ τ᾽ 5 ἰηϑῖγας- 

τίου (δηὰ ποῖ νβάοι) ἴῃς βξυδήεοὶ οὗἨ ῥγαῖβα. 

1. Ἡδεσ, Ο οδ]άσες, τῆς ᾿ποϊγαοσιίοη οὗ ἃ ἔαι ΠΟΥ - 

Οἷἴνε Βεςὰ ταὶ γε τᾶν σοτιργεμεπὰ νϑάοσω. 
2. Ἐὸογ ροοὰ οουῃεεὶ [ρἷνε γοὺ --- 

Ἐογξαῖε γε ποῖ ΤΩΥ ἰεδοβίην. 

3. ΝΉΣΩΙ ντὰς οἵ ἰεπάευ ἂρε, [] 
Βεϊονεὰ ὮΥ τὰν “ ἐδ βεσ, 

45. Ἦε υβεὰ ἴο ᾿εΔοἢ πὶς δπὰ 5ΔΥ ἴο πες 
46. “1.ἴ (᾿γ πιϊπὰ τεϊαὶπ τὰν τνογὰς, 

4ς. Κεερ ΣΩῪ Τοομητηδητηεηῖς πὰ ᾿νε; 

56. Οεὶ νϑάοτι, Κεῖ υπάοτβιδπαϊηρ. 
6. Ἐογβαῖος ἢεῖ ῃοῖ, δῃὰ 56 νν}}} ργεβεῖνς ἴδε, 

Ι[οονὲ ποσ, δὰ 8:6 ν1}}} Κεὲρ ἴδε." 

8. ῬΡείζε Βεσ, δῃὰ 586 νὴ! ἐχαὶὶ ἴπες, 
88ς »1}} ποποῖ ἴδεε ᾿{ του εταῦτδος μεσ; 

9. ϑὅ88ε νυ} ἐποίγοϊς ἴὩγ μεδὰ ψ ἢ ἃ σμαρὶεῖ οἵ Ὀεασΐγ, 
Βεκίον ου ἴδιες ἃ ἌἼζονγῃ οἵ φοτγ."" 

1. Εχιεοησὶνε ΟἹ ἐχερεῖοαὶ (ἴπες βεοοηά οἷ]. τερεαϊηρ ἤτϑι ε]. 
δηὰ ρἰνίηρ ἴῃς τεάϑοῃ ἴοσ ἰἴ), ἴθσηδιγ. Εχῃοσίδιοη ἴο ἤεάγίκεῃ. 
ἼΠε βαρὲ (ΌὉγ τὰς ῥἷα. εἀϊέγέμ ΟΥ 2055) δά άγεββθβ Ὠἰπιβεὶ ἴὸ ἃ 
εἴτγοὶς οὗ ἤξᾶσεῖβ, ἃ βοῆοοὶ, ἰδβουρὴ ἴῃς ἀϊβεσοηος οὗ Ὠυταθοσ ἰ5 ποῖ 

βιρηϊβοδηῖ; νῇεη ἴῃς 5ἰηρ. 15 υδεά, ἴῃ δἀάγοββ 18 ἴο ἃ οἷδβς οὗ 

ῬΕΙΒΟΊ5, γουηρ πΘΏ ἰῃ βεηεσαὶ. 2576» 8 ποῖ μετα υϑεὰ ἰῃ τῆς 
βίΠοῖοσ ({Ἀπι1]γ) 5εηβε οἵ ἴῃς πογὰ, Ὀὰϊ ψὶτῃ ἴῃς σοῦ σοηηοῖδ- 
Ὠοῃ οἵ Ψψαελθν, 566 ποῖς οἡ 1", δῃὰ οἴ. ν.Ὁ θεῖον. Οἡ ἐπεσωεῆοη 

δηὰ τὐὐτάονε (16 ἴεστῃ υϑ08}}γ τεπάοτεὰ ὑημόγεία πάΐπρ) 566 Ὠοῖε5 

ου 12. Τῆε ποσὰ τεπάεγοὰ χθές ἀέεα, τ- ἀσαγάση, αὐεμά, ἰδ ἃ 5γπ- 
ΟὨγπὶ οὗ ἀέαν υϑεὰ ΟἿΪΥ ἰπ ῬΟΘΙΓΥ δηὰ βοϊθπηη ὑγοβθ. ὄὕρεῤγές- 

ΦΟυ τδς οτἱξείου οἵ νιν. 7, 566 Ὡοῖς ΟἹ ἴῆεϑε νϑυβος [γείον. 



ΙΝ. τ-3 ὃς 

Δεν τὸ ἀποιυ (τ. ὙὍὙπε βουτος οἵ δυϊπουν οἵ ἴδε ἱεδομίηρ 15 
ἴδε ἐχρεγίεηςς οὗ ἴῃς τοδοδεῖ. --- 3. Οοπιϊηυδὰ τπουραϊ, τεγηδιγ- 
(οσ, φυδίεγηδιγ-) Ὀΐμαιγ. Τῆς δτουῃὰ οἵ τῃς βαζε᾽β οἰαίτω ἴο ὃς 
Βεδίά. Ὑἢε βαφὸ 5ρεδ 5 πεῖ σον οἰίοη ἀηὰ δυς ΠΟΥ Υ ; Ὦς Ὀεϊΐενο5 
τιλδῖ ἢ15 ἱεδοῃίηρ ἰ5 ϑουηά δηά ἱτπηροτίδηϊ, δηὰ ἴῃς σέλίηρ οἵ σεῦ 
ῖμαι δε ρίνεβ 15 πὶβ οὐ, ἴπδὶ 15, ἰ8Β ὅὑτουηάεα ἱῃ ἢἷδ οὐῃ 50ου], 

τῃουρὰ ἀετνεαὰ ποσὶ ἀϊνίης τεΔοίηρ ; ἴθ ῥσορῃδῖ, οὐ ἴῃς οοη- 
ἸΓΑΣΥ, ΠΕΡΕῚ Βρεακβ ἰῃ ἢὶβ ΟὟ Ὡλῖηθ. Οὐρωρεεί ΟΥ ἐπσήγμεολ 

(ΚΕΝ. ωρεῖγέμε), σῖτα Ὡ ἢ ἀστὴν ἰδ ΒΥΠΟΠΥΤΏΟΙ5, 18 ἤδΤ ρίνεη ἴο 

οἴδεῖβ ; ἰῃ τῇ (οὨ νοῦ 5ες ποῖθ) ἰΐ ἰβ τεοείνθα ἔγοπι οἴδπετϑβ. 
Οτῖ. κὔ τε βουμει δίων τοοεϊνοα. [δἰ 7 ρίϑε γομ ὦ ρορα ΠΥ 

(οὐ τάπης ,ο»», νμϊοῖ, τπουρῇ ποῖ ὨδοαββΆτυ, 18 ἀρρσορσίδῖθ, ὩθΑ Ϊν 
Ξξε πανιθν). ---- ὃ. Τῆς βαρῈ σϑίδιβ ἴο ἢἷβ οὐ ΤΠ ἀποοά. . ΤῊΣ 
ἩεὉ. τεαὰβ: 2:07. 7 τυᾶς ἃ τον ἐρ εν ζατλεν ἴοτ, »ν γαϊλενς “ο»"Ἵ, 
φερε ν [ ΞΞ 97 ἱμδν αρέ, τυεα  ] απ απ οπὲν ἐλ ἐπ ἑὰς ῥγέσεπες οὐ 
[-ΞΞ τυ] νιν »εοήλεν. Οτῖκ.: 7 σέο τυαᾶς α ςοη, οδεάίεηι ἐο α γαέλεν, 
απ δείουεά ἐπ τὰς ῥγέσεπες οὐ α νεοίδεγ. Ὁ ἢγεὶ οἱ. 15 βίσαηρε --- 
᾿ξ ΘΘΘ 5 ὈΠΗΘΟΟΞΘΔΙΥ ἀηα υπηδίυγαὶ ἴο ἀδβουῖρε ἃ ὈΟΥ 45 ἴῃε 50ῃ 
οἵ δὶ5 δίδει, δηὰ ἴὰ 18 ἢοῖ ρσοῦδοϊα ἴμαὶ δὴν ττὶῖου τγουἹὰ 56 βυοἢ 
Δ ἐχργεββίοῃ ; γὰὲ ἐχρεοὶ ἃ ψοσζὰ ἀεσβοσρῖϊνε οὗ ἴῃς 50η}8 τεὶδ- 
ὨΘΩ5 στὰ τῆς ἰΔῖμπεῦ (85 ἴῃ 6 τεϊδ!οπβ τΣὸῖῖῃ ἴπὲ τποῖμοσ τὲ ἀς- 
βου δαά ἰπ ἴῃς βεοοπὰ ο].). Τῆς οὐεαϊεη οἵ ἴμε Οτκ. βεεῖβ ἴο ὈῈὲ 
ἴτες τοπάετίηρ οὗ ουγ Ηςεῦ. (ἰπϑἰεδὰ οὗ “πεά7), ᾿ῃουρᾺ 1 τοδῪ τερ- 
τεβεηῖ ἃ ἀϊβεγει ΗςὉ. ννοσὰ ; βοπμεῖῃιηρ ᾿ἶκς [ἢ]5 νγουἹὰ ὃς Ρο5- 
5:0 ]6, Ὀυϊ ἰδ ποῖ Ῥαυπου δι δρργοργίδίς ; ἰξ νουἹὰ τστεαυΐγε ἃ 
σδδηῆφε ἴῃ ἴῃς ογάεσ οὗ ἴῃς νοσάβ. Τῆς ομόν ἐὐὲῥά α150 15 ἱπῃργοὺ- 
4ὈΪε ; δὴ δάϊ. κε τε ὀευεα οὗ ἴδε Οτί. νουϊὰ "6 δρρσορπδίε ; 
Ὀυῖ τὴιῖ9 δεηβς (ΕΝ. ομέν δείουεα ) ἀοε5 ῃὩοῖ ῥσορεην Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς 
Ηε. ποσὰ δεσε υβϑὰ ; ἴῃ ἘἼχρσεββίοῃ 5. απ ομέν οὐ που]ὰ θὲ 
ἴῃ οἷδες. Αἶεσ οδιΐἷπρ οἡ ἢὶβ Ρυ}}}5 ἴο γίνε πεεὰ το ἢἰβ ᾿πβίσυς- 
το, ἴῃς υτίτεῦ (ἰὰ ογάεσ ἴὸ γίνε ἴῃς νεῖρῃς οἵ ᾿ἰτδάϊπίου ἴὸ ἰδ 
ποῖάβ) τοϊβηϊ ὨΔΙΌΓΑΙΥ 958.ὺ 20» 7 »ενεεζ' τυᾶς α “051, πριν Ζλ6 
αμήλογίν οὗ α γαζάεν, απα δείουεα ὃγ α νιοΐλεγ. Βαϊ, 45 ΟὨΪΥ ἴδε 
(λῖνεσ ἰβ τείειτεὰ ἴο (1 ἴπε Ηεῦ. ἰεχὶ) ἴῃ τῆς (ο]ονίης οουρὶεῖ, ἴἰ 
865 ῬγοῦδΟΪς ἴμπδὶ ἴῃς τπηθηϊοη οὐ ἴῃς τηοῖθει ἔστε ἀοεβ ποὶ 

Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς οτἰβίηαὶ ἴογμ, δηὰ παῖ γι» σιοίλδγ ἴοοῖ ἴῃ 6 ρ͵δαος οὗ 
»ν ,αέλον ἴὰ ἴῃε δβεοοῃά Ἰίης δῖος ἰῃς ἐχργεββϑίοῃ 20 »»ν 7 ασἴλεγ μαὰ 

Ὀεδη ἱπσοάυςεά, ὮὈΥ 5Βοσί αὶ] εττοσ, Ἰηῖο ἴῃς ἢσϑὶ πε. [1{, σι τὴῖΚ 
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οοττεσοη, νὰ βαδοιίταϊς ὀεῤσοεα ἴος οπὖν τον, τὰ Ὦδνα ἃ 5ἰτωρὶς 
διὰ εἰδῶν βεηΐδῃος. --- Τπε γεῖβα ξυρρεβίβ δη ἰῃιογεβιίηρ Ρἰοῖυτγε οἵ 

τῆς (Δ γ-τἰγαϊηίην οὐ τὰς της (ρτοῦδογ τὰς τὨἰγὰ οδαΐυσγ 8Β.ς.). 
Τῆς ἰδίπο ἰ5 ἴῃς δυϊπογταῖίνε συϊάς οἵ τς οἰάτεη." Τῆς ἰη- 
β'συ Οἢ 15 ΟἹΔΙ ---- [ΠΟΤ ἰδ Ὧ0 ταίδγθωος ἰὸ Ὀοοκβ; Ὀοοκβ "γεσα 

τᾶτε, δῃὰ ψᾶῖς ὈγοΟῦΔΟΪΥ υϑοαὰ ΟἾΪΥ ὈΥ δάναποςἃ 5ιιάεηί5, ἰπουρσῇ 
οἰ άγθη οἵ ἴδε Ὀεῖῖεσ ἔδτλ 65 τᾶν μᾶνε ὈδοῺ ἰδυρῆὶ ἴο τεδὰ δὲ 
Βοῖηθ. ὙΠεῖα ἰδ Π0 8ίφῃ οἵ ἴδε εχίβίεηος οἵ ἙοὨ]ἀτθη᾿ 5 ϑοοοἶβ δὶ 
τι 15. τἰτης. -- 4-7. [τ ἰΒ ποῖ Θδϑὺ ἴο ἀειεττηίης τῆς ῥτεοίδε οοῦ- 
πεοϊοη οὗ τδουρῆϊ ἴῃ τη ΐἷβ ραββδαρε. Μ᾽." " δηὰ ν." ἅγε ρἰαίη ; ἴδε 
αἰ που τ 1165 ἴῃ ν. "δ΄, ΤῊς (ΟἹ ον σοῃβίἀεταϊίοηβ πᾶν Ποῖρ ἴὸ 
ἢχ τἰῃε ποχάϊησ. Μ.ἷ, βίος ἰδ ἱπίοιτυρῖβ ἴῃς σοπηθοῦοῃ Ὀεΐνγεεῃ 
ν." δηὰ ν.", ἰ8 βγῃιϊδοιίοδιν σοηβιβεὰ, ἀπὰ ἰ5 βοῖ ἰουπὰ ἴῃ ἴῃς Οτκ., 
ΤΩΔΥ ὃς οηγίιοὰ (566 ποῖς ου [ἢΐ8 νεῖβθς Ὀεΐον). ΓΜ. αἷϑο ἰμίος- 
τυρῖβ ἴῃς οοπηςοιϊίοη Ὀεΐτναεῃ ν. ἢ δηὰ ν." ((ἰὶς ἰδϑὲ νοσβε Ξβυρροβίηρ 
ἃ Ῥιεοβξάϊηρς τείδεγεωος ἴὸ πίβάοπι), δῃὰ 8ῃουϊὰ Ὀὲ οὐ τε, ἵγε 
54}} [λυ8 πᾶνε ἴο ἔοττι ἃ οουρ]εῖ ουἱ οὗ ν." δηὰ ν.3. Τῆς ταεβϑυϊδηι 
Ῥατάκταρὶὶ ἰ5 ποῖ ἔγες το αἰ που ]ε5; Ὀυὺὶ ἰξ (ΟἸονβ ἴῃς ἱπαϊοα- 
Ὠοπβ οὗ ἴδε Ηεῦ. ἰεχὶ, ἀηὰ αῇοτάβ ἃ οἰδδσ 86ῃ86. ---ἅ. Τῆς ἵποὸ 

ἤσϑὶ οἰδυθεθ τηᾶκα ἃ σουρ]εῖ, σοητυουβ, ἴδγηδσγ. Τῇε ἐλίμοτ᾿ 

δάάγεββ, δερπηϊηρ τὶ (τς βεοοηὰ οἷδυθο, ἀρρεᾶγβ ἴο Ἔχίεπὰ 
τὰτουρὰ ν᾿. Τα (Δίμοσ δος ἰ5 ἤετς οἰϊθά, ἴῃ ἴς Ηεῦ., 45 
ἰαδοθοσ (866 ποῖα οἢ Ὀγεοθαϊηρ νϑσβ6). Οιῖς. (τενειϑίης ἴτε οσάοτ 
οἵ [δε νετῦβ) : δδφὺ αἱά απα ἐσωρλ νις, ἴῃ ἱποϊυάίηρ τῆς πηοῖδες ; 
ἰῃ νιῦ, βονγενοσ, 11 πγαῖκοϑ ἴῃς ἐδῖθοσ δἰοης ἴῃς βρϑαίοσ, δῃὰ 30, ρσχοῦ- 

ΔΌΪγ, (ἃ Βῃουϊὰ Ὀὲ τῃτουρδῃοαῖ, ἰῃ δοοογάδπος νῖτῃ ἴῃς τηδηποῦ οὗ 
τῆς τεβὲ οἵ ἴῃς βεσίοη, οἾ8. 1-9. --- Οἡ »εἰκδ (ἰἰ, ἀσαγ) 586ὲ6 ποῖς 

οὔ 2΄. Κείαΐν τὸ σταβρ, μοϊὰ ἤστην ἰῃ μαπά, μοϊὰ ἔμϑβι. ---- Τῇε 
τιηιγὰ Ἰίῃς οἵ τῇς νεσβε 15 :ἀθητῖςδὶ ντἢ τῆς ἢτδὶ ᾿ς οὗ γη, αβὰ ἰ5, 
ίοτ (5 τεάβοῦ, ἤδγα ᾿βγοτῃ οὐδ ὮΥ δοίη οὐ ἶο 85 85 8 50σῖ 8] ἰπβεῖ- 
ὕοηῃ ; δυϊ 50} τερευτίοη ἰ8 ροβ58:0]ς ([0γ εχ. τ τῷ 65), Οτῖκ. μα5 
ΟἿΪΥ ἴᾶς ἤγϑι Παϊζ, οὐ ων ἴῃς νογὰς σμα ἄσε,; Ὀυϊ ἕοτ [ἷ8 οπνῖ5- 
βίοῃ ἴθεγε ἰ8 ὯΟ ροοά γεάᾶϑοῃ. [ἢ ἴδε ργεβεηὶ βῖδις οὗ [ῃς τεχὶ (ἤοσε 
ΒΘΟΙῺ8 ἴο ὃς ποϊπίπρ Ὀεῖϊϊεν ἴἤδη ἴο ἰδοῦ; ἴὰς Ἰίης ἴο τὰς ἤχει ᾿ἰης 

9 Τῆς πιοίῖδες αἰϑὸ νἂβ ἀουΐ1655 ἴδς ἰῃηειτυςίος οὗ ἴδ οἰ] (566 18), νδοίδες ος 
Βοῖ Ξε ἱβ πηεηιοηοα ἰα (δ ς νοτϑα. 

10. (δε οἀυοδεοα οὗ οδϊάτοι δες Νονδοῖκ, 47. Ανγεᾷ., 1. Ρ. 174; ϑοδύτες, 

Οετοι. (“πα ΜΗ. οἶδε 7ειν. ῥεορέε͵ 11. 2, ᾧ 27). διά ἴδε οταῖατο (δετείῃ πδανϑά. 
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οὗ ἴδε ποχὶ νεῖθε, (που ἢ ἰξ ἰ5 Δὴ οὐἠ]εοϊίου ἴο (δὶς σοῃβισυςζίοι 
τθδιῖ [Ὡς τεβυϊδηϊ οουρίεϊ ἀοε5 ποὶ ργεϑεηῖ ἃ βαι ἰϑέδοϊοσυ ραγαὶ]εὶ- 
͵βῖα ---- πὰ ἐχροοῖ ἃ νῃοῖὶς σουρὶεῖ ἀενοϊοὰ ἴο πίδάομι, ργερδγδίοσυ 

ἴο ν.5. Νὸ διτδηρθηβηὶ οἵ ἴῃς [ἰπ68, ἤονγενεσ, 8 δηιγοῖυ ἴτες 
ἴτοτι οὐ)εςςοῃ5. --- “πα ἔνε τε αἱ φέσι, νεαγεῖ (ὃγ ἐλέη) ἔνε, 
ἴθδῖὶ 15, “ταὶ [ΠΟΥ ὨΊΔΥ 'βϑϑουγα ἴῃς ΠΑΡΡίῃ685 οὗ ἃ ἰοῃβ δασίδ]ν 
Ἰε ;᾽ ἕοσ τῆς ἰΙάδα 8ες 42.--- ὅ, Τῆς ῥγεβεηὶ Ηςῦ. ἰοχὶ τεδὰϑβ : ρεί 
τοϊτονε, γε πρποφγείσπαϊησ, γε πο, σϑπαὶ ἡμέρη ποῦ ατυαν γόνι 

ἐλε τνογας οὗ »ι!ν νιοιὰ. 1{ ἰὰς νοσζαΐϊηρ Ὀς σεηυίης, ἴὰς ἰϊτεταϊίοη 

Ἔχρσοββοβ ἴἢς δαγηθδίηςβϑ οὗ ἴῃς βᾶρε, νῇο ἰάςηςϊῆε 5 ἢ8 ἱπβίγυς- 
Ὅοῃβ τὰ ϊϑάοσα. Βυῖ ἴῃς ῥτσεϑεηῖ ότι 8 ἤδιΪυ οτὶ ρίηαὶ. Τῆς 
βεοοῃᾷ πε (σπά Δεν, εἴς.) Ὀεϊοηρθ ἠδίυγα! γ ἢ ν.ἷ ; δηὰ τὰς 

εἐχργοββϑίου ,ργχεῖ πο 5ου ἃ Ῥτοροεὶν (Ο] ον ποὶ γε τοϊταΐον, εἴς., 
Ὀυῖ 226 “εν εο»ε"απάριόπς. ΤῊΘ ἔοσπιεσ ρἤγαβα 18 οπιϊττεὰ ἰη ἴῃς 
Οτκ., πιο τοδάβ: ξἄεο εονιαπώμεπές, ον γεῖ ποί, σϑπαᾶὶ περζεῖ 
ποῦ ἐλε αἰξεομνεε οὗ »» νιοιεά; (ἢ 5 15 ἴῃ ἰἴ56]{ οἰδασ, Ὀαΐ ᾿ξ πηαῖκο8 

τῆς τοδοδοι8 ἀΐρεοιρες ἴῃς δηϊεσεάθηι οἵ ν." (»ργεαζε ἐ ποὺ, 
ψ θεῖε τῆς ἴοης οἵ ν." δ αἰπιοβὶ ἴογοςβ ἃ8 ἴὸ τεραγὰ τοΐασνι 45 
τρεῖς ϑυῦεοςῖ. [{ 15, ̓ πετείοσς, Ὀεῖῖεγ ἴὸ οὐδ ἴμ6 βεοοηὰ οἶδυβα 

(απα ἐμγη, εἴς.) 85 ἃ ρίοββ οὔ νι" ", δῃαὰ δἰ5ο ἴῃς ,“ηγχγεί ποί, θὰ 
τεϊδίῃ ἴῃς τοβὶ 85 δὴ ἰηἰτοάυςτίοη ἴο ν.". ---- ΟΥδεσ ρσοροβεά οου- 
5: ΟΠ ἅτ : “ργχεῖ "οἵ “ο σεφμῖγε τοϊσάονε, αγιαὶ ττυερὺς ποῦ γον 

ἐλε τυογἷς ο7 ἀεν »ιοιεἀ (Οταοῖ2), νι ΐσῃ ἢδ5 ἴῃς δανδηΐῖασε οἵ οἔετ- 
ἱπρ' ΟὨΪΥ οἱβ βυδήεςϊ (45 ἴῃ ν.3), Ὀυαϊ ἰ5 ὀρθὴ ἴο ἴμε οὐ]δοϊίοη τὶ 
γνιβάοπι᾽ 5 “τοῦ " 15 πονθοσα εἶδε τηςπιϊοηςα ; Οοτῖ αἰϑο νουϊὰ 

οτἶς "γε μπαεγεαμαϊηρ (845 ἷο85 ΟἹ με τοῖο»), διὰ δαὰ ἴο 

)νηρδί πο φοτὰξβ βι 0}! Ἔχρσεββίοῃ 858 »Ἐ» ἔστω (85 ἰῃ .), Ὀὰϊ τη ΚΕ 
ἴῆδαὶ τ γῇοὶς νόσβς 8 ὉσΟῦΌΔΌΪ ὁ ϑ9οσίραὶ ἱπβογιίοῃ ; σε τοϊτάσηι, 

3ε’ ὠπάργείαπάέμρ, ,ογγε πο [ἰὰς ἐμείνμοδοη οΓ μεν {ε1, απά 

φνενυέ ποΐ, εἰς. (Βίοϊκ6!}). ὙγΏϊς τὰς ροιοσαὶ β8θῆβε ἰ8 ρἰδίη, ἴῃς 
ΟΥ̓ ΚΊΏΔ] ἔοστῃ οδῃ Βαγάϊγ Ὀς τεοονεγοά. [1 866 πὶ8 ὑγοῦ 80 ]6 τῃδὶ ἴῃ 
ν᾿ τῆς ντϊϊες ραβ8ε5 Πόσα τείθγοποθ ἴο εἰ οὐγῃ ““ ἰπϑίσγιοτίοη " ἴοῸ 
ἴῃς ῥγαῖβε οἵ “ νυἱϑάουι." [{{τὰς Οτί. τοδαϊηρ οἵ ν."ὅ Ὀς δαοριεά 
(8εε ἀθονς), γα τηυβὲ ῬγΟΌΔΌΪ δύρροθε ἃ Ὀγεᾶῖκ δἱ ἴῃ δηά οἵ ν᾿", 
ἴδε (Ο]ονίης,ς ραγασταρ (ν." δ᾽) πανίηρ ἰοβὶ ἃ σουρίεϊ ἰῃ νμίο 
τοίτονε ντῶϑ ἰπιτοάυςοά, --- θ. Θγποηγπίουβ, Ὀΐπατγ. [Ἃἢ ἴδ. Ηδρ. 
ἴδε Ξαυ)εοὶ οἵ ἴῃς ἀϊδοουτθε 15 τοίσάσηε οὐ “παεγείαπαϊΐηρ πιο ἢ 
ῬΓόθοσγε5 ἰϊ8 (Ο]]Ογεσδ, 88 ἰὴ 2}; ἰὴ τς αϊ, Οτκ. τς βυυ]εςὶ ἰ5 
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τῃς υἱξοταῶος οὐ ἰηβίσυςοη οἵὗἱ ἴῃς βᾶρε, ἴὰς (υποΐοη οὗ πο ἰς 
ἴῃς βδηθ ἃ5 ἰπ 4.3; ἴἂδς εβδεηῖίδὶ ᾿πουρῆϊ ἰ5 ἴμς δας ἰπ Ὀοεῖι. 
Τῆς νεῖ ὥσϑε, υϑοὰ ἴῃ τῆς εἴμ!ολ] δεῆβς, ὙΠ πιδῃ 85 δυυ)εοῖ, δότε 

μᾶβ ἴπ6 δρβίγαοὶ τοῤρσορε δ5 οὔὐδοὶ (1 ᾿ἦ 15 ορροπίῖε, φηησγαηκε) ; 
ἴῃ ἴῃς ΡῬτορδειίοδὶ Ὀοοκβ (Απὶ. ς᾽} Μὶς. 4 σ..}) ἴῃς οὐ͵εοῖ ἰ5 ζεῦ- 
ΕἸαν τῖσαι οοπάυοῖ, ἰὰ ἴδε Ἰεραὶ Ὀοοκβ (Ὀι. 6᾽ [κν. 19᾽ ασλ) 
Υαλνε δηὰ τηδη, ἰῃ ψ (265 ττοὖ α..) Ζίοπ δηά ἴδε Τοτχα. ---- ΓΒς 
βἰηρ. ἀξρ ἄρρεδᾶγβ ἴὸ ροϊηϊ ἴὸ οῃς δηϊεοδάδηϊ ἰὼ ν.", νβεγεαβ ΗἸ 6 Ὁ. 
ἴῃεοῖε 888 ἵνο ἰθσγῃιβ. --- . ΤῊΣ ἴεχὶ 15 οοιτυρῖ, δὰ ἴδε νεξϑε 
βδουὰ ῥσοῦδοὶυ Ὀς οτϊεὰ. Τῆς Ἡςῦ. τεδάβ: δὲ δερίπκέης οὕ 

τοΐεαονι ---- ρεΐ τοΐράονι, σμα ἐπ αὐ “ἦν τὠδείαπες ρεΐ μπαδγείαπάϊπῇ, 
οἵ δμν τυϊξάίονε, αμα, τυϊὰ αὐ τλαΐ τάοω λαοί ροδέεη, δων, εἴς., τδὲ 

5, θὰ πίβάοπι δὲ ἴῃς ρείος οὗ 4]1 [Ὡγ ριορεγῖυ, οἵ. 2352 Μι. 2" ", 
οἵ, σέρηρ τὐἱὰ αἰ, εἴς. (ΑΥ. εὐὐζὰ αὦ τὰν φείδια ἰ5 ἱποοσσεςῖ). 

Τῆς τεηάοσίης τυῤρασνε ἐς τὼ. φνίμεῖβα! ἐλέη (ΕΝ. Ζδοκϊεσ, ἴα 
ΙΔΏ96) ἰ5 ετε ουῖἰ οὗ ἴδε αυεβοι ; ἴῃ νογὰ (ΤΠ), ἴῃ τμε 
8686 οὗ ὀέεύ, εὐίφ, ῥγίμείβαί, ἤσνεῖ ὁσουτβ υπἀεῆησα (ΟὨΪΥ ἵπῖςε 
ἴῃ ΟΤ. υηδεβηςα, 158. 46} δηά τς ἀουδιδι] Οςη. 1᾿ἰ, ὈοΪΒ εἶππεβ 

ἴὰ ἴδμε 8εῆϑε οὗ ὀέρίηπίηρ), ἀπὰ ἤετε τς ΟὈν]ουϑὶν μανα [ἢ ς ἐγ ας 

εχργαββίοη δἔέέ δερέηπίρρ 97 τοϊτσνι. ΤῊΉΪ8. Ἐχργεββίοῃ σαπηοῖ ὃς 
Ὁτουρῆς ἰηῖο ἰηιε! ρ]0]ς οοπηςοϊίοη τι ἴῃς τοδὶ οὐ τῇς νεῖϑε. 
ΤὨας 5ἰδίθπηθοι φὴς ὀερίμπίηρ 97 τουϊτάσνε ἐς “ ρεῖ τυΐεαονι," ᾿ἴ 5γη- 

τοῦ οδιγ ροβϑίδ]ς (νϑϊ ἢ ἰ5 ἀουδιβ}}}, ἱηνοῖναϑ δῃ ἰηιοϊ γαῖα ἴδυ- 

τοίορυ, δπὰ ἴῃς β8της οὐ)εθοϊίοη Πο] 8 ἴο ἴῃς τοηδεγίηρν (οδιαἰηεὰ 

ὃγ οπδηρίηρ [ρν. ἴο 1πἴ.). .. 29 ,ε΄ ευϊεάον!. ἘΒΙΟΚΕΙ,, το ἀνοϊὰ 
τὰς ἰαυϊοίοργ, τεδὰ8 ἠᾳδε ὀέρίηπέηρ (οτ, εἀίο) 97 Τὰν τυεα δὰ ἐς, 
εἴς., ψΒΙΟἢ 5 ουζ οὗἩ Κεερίηρ τί τὰς ἴοης οὗ ἴδε Ῥαγαρταρῇ, ἰ5 
στῃουϊ Ν ΓΙ οἣΑ] συρροτῖ, δηὰ ἰβ δὴ υπηδίιγαὶ ἔοστῃ οὗ Ἐχργεβϑίοῃ. 

- Τῆς τοβειιίδηος Ὀεῦνεδῃ ν.7 δηὰ ν᾿ ἰβ ουνίουβ; ἴῃς (ὈΙΤΏΟΥ 15 

ἐχρδηβίοῃ οἵ ἴῃς ἰαϊζοσ, οσ ὈοΪἢ ἃσε οοτγυριίοηβ οὗ ἴῃς 5ᾶπὶ6 οτὶς- 

ἷμαὶ. [ἢ δὴν οδϑ8ὲ ν.ἷ ἰῃϊεσταρῖβ ἴῃς οοπηεοϊίζοη Ὀεϊνγεεη ν.' ἀπὰ 
ν᾿, δΔῃα ἰ5 ῥΡγοῦΔΌΪΥ ἃ φίοββ. οβϑβίὶν [ἢ Ἔχργεββίοῃβ ρεΖ τοέεαΐσνε 
δηὰ γε μκπαρνείαπαϊηρ, τὶς ἴῃ τὰς πλατρίη 45 ἃ βυϊητηαῖυ οὗ ν."", 
ἔοι ἱπῖο ν.ἢὉ, δηὰ ἴῃδη ἴῃ ἐχραηάθά ἕοστη πεσε ἰηβοσίςα 85 ν.ἷ ; 1ῃϊ5, 

1 ἴὸ μαρρδηςὰ, πρυβῖ πᾶνε παρρεηθὰ δῆεσ τὰς ναὶ. στὶς. Κτβ. νγᾶβ 
τάδαε --- ἴῆς ΟἸββίοη οὗ βυςο ἢ ραββαᾶρθβ ὈΥ τῆς Οτᾷ. ᾿σδηβίδίου ἴδ 
ποῖ ρσοῦδθὶε. ὅες τοῖς οὐ ν᾿". --- ὃ. ϑυποηγιηουβ, ὈΐπδΙγ. Τῆς 

τοδδηΐης οὗ ἴῃς ἤγβι υῦ. 15 οὶ χιυΐε σεγίδίη. [ἰ ΤΩΔῪ 5: βτι  γ ἐς 



Ιν. 6-9 80 

τ“ α5» ερδαπξνεπί ἀραϊπϑὶ ἃ (πίῃς, οὐ (Οτῖκ.) δτουμὰ δ (μίηρ, 
50 45 ἴο ρτοΐεοϊ ἰζ; οἵ, πῶξε ἃ γανραγί οἵ ἃ (ϊηρ (]ᾶρετ), 

ΞΌττουπα οὔς᾽5 56} στῇ ἃ τῆϊηρ 48 ἃ ὑτοϊθοϊίοῃ ; οἵ ει μῇ 88 ἃ 
ΠΙρῆναν (οἶ 15} 158. 5.7.3), δῃὰ 80 πιᾶκε ρίδῃς δῃά ἥστῃ ; οἵ, ροῖ- 
Ὦδρϑ, 5Ὡ0ῚῪ γαύδε τ, ἐχαΐί, ἐεέξερε λἰρλδν, ῥγίδε (εἴ. τῆς 5ἰπι]αγ 

ἕοττω ἴῃ Εχ. 97). ΤῊϊΪΞ 148ὲ ἀστϑαβ νγἱτὰ τ[μς ρδγα]]εὶ οηεόγαες, πὰ 
15 δἀοριβα ὈΥ͂ πηοβϑὲ ἐχροβίϊοτβ. ϑυτ. Τάγρ. μᾶνβ ἔγεεὶγ συ ἀξκγ, 

1,3ι. Ἐδϑῆὶ : ἐν ἀοί οὗ ἀεγ; ϑαδά. : ρένε ἐλγεεζ μῥ ὁ ἀεγ. Α γτο- 
Ῥοβεά εηεηάδιίοι ἰβ: ἐσερίσε ἦἀφρ πού (ἘΕΤδΉΚεηΌεγρ), πὨΐϊοἢ ρἶνεϑ 
8 ϑοοὰ 5εη86 Ὀυϊ ποῖ ἃ ρετίεοϊ ράᾶγδ 6 181. --- ϑ. Θγῃοηγτηουβ, ἴοτ- 
Ὥδεγ. [ἰὼ γίνε ἐο τὰν ἀεαά α ἐλαῤίξί. εαμΐν (οι, ργαζδ) διὰ 
φέρον τὲ φὨγβίοαιν ἀδβογριννα ται --- [ἢ 56 η86 ἰ8 ὄεανγμ 
ἐλαίεη διὰ ρέργίοως (οτ, «ῥίμα 4) ἐγίνη; οἴ, τὸ Β5. 6533: ,ς5͵ 
ΤᾺὨς οδχργοβϑίοη ΤῊΔῪ 6 πυρροβσίαα ὉΥ ἃ ουβίομῃι οὗ τγεδτίηρ σπαρ]εῖβ 
ΔΗΔ οἵοόνῃβ δῖ [δαϑῖβ, ΟΓΥ Οἡ οἵδ ᾿ογῆιϊ οσοαβίοηβ, ἃ5 ψεαϊηρβ ; 

οἴ. ΕΖ. 1τ6}3 2442 158. 28' 700 τοῦ Β5. 325; δΠονν [ΔΓ 0 ἢ; 8 ουβίοπι 
εχίβιεα διποὴρ ἴδ6 Θαυοῦ ΗἩθῦτγενγα τἢς ΟἿ᾽. ἀοο5 ποῖ ἱπίογῃι 8, 
Ὀαϊ ἴζ ΤΊΔῪ φΑϑΙν ἤν Ὀδθῃ Ὀοττονγαὰ δἷἵ ἃ ἰδῖοσ τἴτηθ." 

Σ. 5. ἴακεβ ὔρὶ 88 βυῦβῖ., ἀπά σοππεοῖϑ ἴξ ὈΥ } στ 722. ---ϑ, ) πρ"; 

Φῦ δῶρον, Ὦ, ἄονεμν»ε. --- Ὦ το; Ἡ-Ρ 68. τότ. 248 (οτιρ. ΑἸά. τὸν ἐμὸν λόγον, 

φΠΊΟΝ ΠΑΤΑΪΥ τεργεθθηῖβ ἃ ἀἰβετεπὶ Ηδῦ. ἴεχὶ ἔσοπι οὐζβ --- ποῖ ΠΟΟΟβΒΑΓΪΥ 

Ὁ τίβιίδη σοττεοϊίοη (1.26.}, πιοτε ργοῦδοἷγ τῃειϊοτίοαὶ νατίδιίοῃ. --- 8. (Ὁ ὑπήκοος 

ΤΩΔΥ Ὀδ τεπάετίηρ οἵ 18) ὙἹ ἰλκεη 85 -Ξ “077, τδνεῖσεένε; Τδρ. ΠΟΙ ἴὲ ἴο ὃς 
τεπάεπηρ οἵ 10 2σογ (1ν. 25355.}; Ηεϊά. οὗἩἁ Τι οῤῥγεςεεαὶ (2633 ψ το! α1.)), 
πεῖῖθεῖ οἵ νυ] ἢ ἴοτιηβ ἰ5 πεῖς ἀρρτγορτίδῖο, οἵ {ΠἸκεὶγ ἴο θὲ τεμπάθγεα ΟΥ̓ ὑπήκοος. 
ὙΒε οοηπεοιϊίου ἴῃ 35) τεχυΐτεβ ἃ ἀδβοτίριϊνε ἴοται Ὀεΐνγθεη 12 δηά 2 Ὁ; ΤῸ 

τοῖος θεὲ ἱγαηβροβεὰ 80 85 ἴο βἰαπὰ Ὀείογε Ὁ οὐ Ὀείοτε τὴ π, Ὀὰϊ [ἢ 6 5ἰρῃίῆ- 
«αἴίου ννουἹὰ 511}} πιδῖκε αἰ βου ἀπ }658 ἴς σου Ὀ6 υπάοτιβιοοα 85 -Ξ φεζζεαῖ 

(Φ »"»ο0), ραγβὶ]εὶ το δείσυεά ἰπ δ. Ἐεδὰ 32 0 ὙῈΝ ΤῊ ΛΗ 12 5. --τ τς 
κἀγὼ οἵ ( 15 τοῦ ὈΪΥ ἰηϑετιεὰ το Ὀτίπρ οὐ ἴῃ ργόρδῖ Ἔπιρἢ 5,8. ---- Ὁ Ὅτι; 
τεδὰ τὸ; (Ὁ πετα ἢα8 ἀγαπώμενος; ὙΠ" ἰδ τοηἀοτοα Ὀγ ἀγαπητός Οεῃ. 225 1216 

(Φ8 ἀοεξβ ποῖ οοπίδίῃ [686 ραβϑβαρεβ) Απι. 810 [ετ. 635 Ζεςῆ. 1219, ὉΥ μονογενής 
7. ττὮ (4 δὐάξ ἀγαπητή) ἡ 22 2515 117 δῃὰ ὈΥ μονοτρόπους ᾧ 687; τὴν ἰ5 
δἰνγαγβ τεη δυο ὈΥῪ βοός ἔοτπι οἵ ἀγαπ.; νὰ οαῃπποῖ, ἱμετείοτε, ἀεϊεγαιίης 5) 

ἔτοπι (δ; Ὀὰϊ ἰπ δὴν σα86 Ὑπι πιιϑὲ Πότε τηεᾶῃ σνῖν ελέῥα, ἀπὰ τη ϊ5. ἐπ ἴδε 

ςοπηςφοτίοι ἰ8 ἱπαρργορτίδϊθ. Οἱ τῇς Μϑ. τεδαάϊπρ .)20 ἰπβιεδὰ οὐ "05 8ες' 
Ῥε᾽ Κοκεὶ᾽ 5 ποῖς. ---, [1 5 τῆς νῦ5. τηῖὶρῃϊ θὲ τεδὰ 85 βίπρ., δα ἰη 3}, οὐ ρἷυ., 

85 ἴῃ (. ---᾿ Ἐρειδέτω τΩΔΥῪ τερτγεβεηὶ ἘΠ ἼΟΓ ἰΔκθὴ δ8 ΝΙΐ. (ϑβες (οποοσά. οἵ 

ΦΟΥ Νονβοῖκ, 47εό. .4γελ., 1. Ρ. τὃς ἔ,, ἀπά ίοτ ἴῃς Οτκ. δπὰ Εοπι. ουϑίοτηϑ, Βεοίκεσ, 
Οἷαν., Ἐχς. 1., Οαἱδ., Ἐχς. 1., διὰ ἴδε τεῖς. ἰὰ τὰς Ὠἱςοῖς, οὗ Απἤα5. 
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Οτἶκ.), οὐ ρετβ. 100) (Ὁ ε.). --- ὁ ἡμότερος λόγοι, ΞΞ Ὁ) 2, ΒΑΓΑΙ͂Υ οτἰ σὶπαὶ, ρσοῦδ- 

ΒΥ τβεϊογίοδὶ ἱπιεγργειϊδιίοῃ οἱ Οτῖς. ἱγαῃσϊδῖοσ. --- 3) ππι, Ἰδοϊκίην ἰὼ ΘΒ (5 
δὶ.) τεϊδίπεὰ Ὀγ Ῥτος.); ἴδε οἷαυδε νγῶς ρεγβδρε ἰηϊσοάυοεά ἔτοπι γ2, πιθετε ἴὰ 

ἰδ πδίυταὶ (95 δά ὰς 72} δἱ επὰ οἵ ν.); δοοογάϊῃρ ἴο 1[δᾷ. γι οοτηδα ἔγοτι ἴδε 
Βα! οὐ τεταϊοὰ ποϑη οὗ ἃ ρίοββ (βες ποὶς ου πεχὶ νεῖδε). --- Αῆεσ τ δ᾽ ἱπβειῖς 
ΔΝ, 80 ἃ8 ἴο ἔἐχρύεὲς ἀἰνίπε δυϊβουῖν ον ἴμε τεδοβίησ, οἵ ἰξ ΞΞ ", εἰτοῆεους 

τερεϊ οι οὗἩ τε ἔνγο " ἴῃ Ἴ9Γ" ὃ (Ρίηϊκ.). -- δ. 3ἘῈ) Π))2 ΤΩΡ ποῦπ Π2Ρ, ἰδοκίηρ 
ἴῃ 68 (98 κ51.); Οἵ. τεδάβ τὸ ΠῺΡ δα οὐ). οἵ ποσῇ ὑν, διὰ οσαϊξς “3 Ὁ δ5 ρίοες, 
Ῥυΐ Ὁ δ5 οὐ). οὗ ΤΠ ἀοε5 ποῖ οοουτ εἴδενθετε δηὰ ἰδ οϊ ἃ πδιυσαὶ οοπεϊγυςτίοι. 

Τῆς νδοῖς ἐχργεβείου (τορεῖμετ 11} πλη}) ἰπιετταρὶΣ ἴΒς οοπηςοϊίου Ὀεΐϊνεεῃ 
ΔΥῸ (ν.4) δηθὰ Ὃπ ὃν, δῃὰ ἱξ νι ἈῈ τεϊδίῃε πιακὶ Ὀς τεψαγάεὰ δα ἃ ρὶοϑε; 
ἴξ τον Ὀς τεϊαϊηεὰ ἱξ νιν θὲ ἴσον οὐ; δες ποῖς οἱ νυ... --- Ἴ. 1, δοκίηρ ἴῃ ΘΒ 

. (Ξ8Β. δ51.); [1 ἰπιοτταρῖς ἴδε οοπηδοῖϊΐοι Ὀεΐπεε νι δηὰ νυ, ἰς Ἂγηϊδςις δὴν 
διὰ Ἰεχίοορταρίοδ!γ ἀἰβῆουϊι, ἀπὰ πιυεὶ Ὀς τεραγάοὰ δα βοσίδαὶ ἱπβετίίου. 
1,5. εχρ᾽δπδιίου οὗ ν.ἴ δηὰ νυ. ἰς δα (Ὁ]]ονβ: νυ, ἰὼ ἀἰδιϊο αὶ ἔοστω, εἱοοὰ 

ἰπ ἴδε τηδερὶπ οὗ βοῆς Ηεὺ. Μϑ., δῃὰ νγῶδ ἰηξοτροταῖδα ἱπίο ἴδε ἴοχὲ ἱπ ἵτο 

Ῥίδοες ὉῪ ἴνο ἀἰβεγεπὶ βοῦῖρες; οἷς ἱπβετίεὰ ἰΐ αῆεσ ν.δ, υυτιἰπρ ΌΣΓ ἴον δα 
11 φῖθ]ε νογὰ νοι (οἸ]ονσεὰ σκὴ (δε ποτὰ βῃουϊά δὲ ἃ βυποῦγτια οἵ 1"), 
δηὰ Β[. ντίξες ὅπ); ἴδε οἴμες ἑουπὰ “Ὁ δηὰ Ἴ))) 532} 1 φῖθ]ς, πὰ οπαεὰ 

1Ὡεπι, τιδὰς τῆν οὐϊ οἵ ἴῃε Βτεὶ τὶ, διὰ αἰϊδοῃεὰ ἴῃς τεβυϊεϊπρ' δεπΐθηςε ἴο ν."(, 

ΤΕῖδ ἱπρεπίουβ δηὰ Ἴοσιρ) ἰςαϊςὰ τεοοπβίσυοϊίου 51}}} Ἰεανθα δὴ υπβαιίδίδοϊουυ 
ςουρϊεὶ δὲς δετί οὐ τοεα ἐᾷ ἐς ζεῖ τυξταΐρνε ἀνα, εἰς. ΑΒ Τῷ “Ἢ οδπποῖ Ὀς Ὀτουρῶς 
ἱπῖο Ὄγηϊδοιίςδὶ σεϊδίίου τὴ ἴδε ταδὶ οἵ ἴμε δεηΐεηςε, ἰἃ τοὺ Ὅς Ὀεῖϊες ἴοὸ 

τερατὰ ἰδ δβ ἃ ἰγταρτηεηῖ οὗ δ ἀἰδιο ἢ εἰπιίϊας ἴὸ εἴ, ἀπὰ ἴο ἴαϊε τῆς τεβὶ οἵ ἴῃς 
νος 88 ἃ ἰγαρτηεηὶ οὗ δηοίμεν ἀἰβίϊο ἢ εἰπιϊϊαν ἴο 2325, [βου ΡὮ ἰΐ '5 παγὰ ἴο 5δῪ 

Βονν ἴδε ἰεχὶ δεδυσηεὰ [15 ργεβεηὶ βδρε. --- ὃ. ἘΞ) ὕ0"0; ὃ (ἀπὰ κεο 25) περι- 
χαράκωσον; δ 332π| Ἦ, αννίβε. Ὑ8δὲ νὙὉ. τῦδυ ὃς ἀεποιλ. ἔτοσυ ποῦ οΥΣ 
ΤΟ; Ὀαϊ, ἃ5 ἔτοπι ἴδεξε ποῦ ἴξ τοδυ ὃὈς ἰοίεττεὰ μα ἴῃς δὶ. τ “ἐὁ3) μ᾿ (50 
Βεῖε Αὔεῃ ΕΖ. Οδιβ!), ἱξ πᾶν μετα Ὀς τεπάετεά, ἱπ βεπεγαὶ δοοογὰ ψῖτὰ ἴῃς 
τεδὶ οἵ ἴδε ν., 2γέξ. Εογ οἴβεσ τεπάεσίπρε δες ϑομυ τ εηδ᾽ πος. Εταπὶς. ὑτο- 

Ῥοδεξ ἴὸ ετπεηὰ ἴο πϑοτ ὃν, τοσα Ασασὶ. προ, τ- Ηςῦ. 52, οὐ ψ μος φες ποῖς 
οἱ τΠ 5 ν. δθουε. -- ἱπ ἢ Θῦ, ποῖ δὸ νγὲ]], ἴδῖκεβ 29 δ5 ᾿πηρν. νῖτ 3 εἰηγ. ἕδη. 
βυῇ,, αἰϊδοῖεβ 2 βἰῃρ. βυῇ. ἴὸ τῖῦ, δῃὰ σοππθοῖβ Ὁ ἕνα (3) 9). 66 τενεῖες 
δε Ροδίτίοπα οἵ ἴδε νὍδ. --- ϑ. τοὺ ὁσσῦχδ ΟΠΪΥ ἱσίος ἰῃ ΟΤ., ετε δηὰ 1; ἴδε 
βἴοπι 'ἰπ Ηςῦ. δηὰ Αγδηι. ΞΞ δε σϑαδελεα ἐο, σεεονιβαην, ἴθ Ατδῦ. δὰ ΕἸΏ, δσέσί, 
«εὐἱκα (80 Ῥετῇ, δἷδο ἱπ Ηεὺ. 1Γ»}9), ψ ἘΙΟΝ ἰδ ἴῃς τπιοδηΐην ἱπ 9). Οτ. (85 ἰῇ 
15) τεδάς γν)5. ---ἴΒἢ ἼΣΟΣ; Φ ὑπερασπίσῃ, Ὀαὶ 5ἴετι 2)Ὁ (-Ξ ρένε, ξένε μ 
σε. 1439 Ηοβ. 118) ἰΒ ποῖ ςοῃπεοῖςὰ ψ]ϊὰ 120 «δ έελά, νεμὶς ἢ ἀρρεατγβ ἴο σοτης 
ἴτοτη 1) ἐρεΐοδσ, φγοέεω,. Οτ. ὑτοροβεβ Ὥς δέμα (εεε 651) ψΔΙΟΒ ἰς Βαγαϊν 

Ῥεῖϊεν ἴδῃ 3. 

10-19. Α Ξεραγαῖς ἀΐδεουτες, σοῃβίβεηρ οὗ ΟΣ ΒΟσ δῖοι ἴ0 ΟΌΟΥ 
ἐιὸ δ8ρ8᾽ ἱπείσιισου (ν.. 5), διὰ ἴο δνοϊὰ [1:6 ΜΔΥῪ οὗ ἴδο 
Ἡϊοκοὰ ἰπῃ Υἱοῦν οὗἨ ἐπΟΣ μασδοίοσ (ν.." 7), τῦῖξι ἃ ἀοροσίρίζου 
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οἵ ἴδο Ῥδίδε οὗ [πο σὶ κοϊδουδ δὰ πὸ τὶοχοὰ (ν." 3). Τῆς 
Φεάεσ οἵ νεσβεβ ἴῃ ἴδε βεςοῃὰ [81 5 υπεατκίαςίοιγ, δηὰ ἰδ νασίουὶυ 
«Βδυρεὰ Ὦγ σομπηηεηϊδῖοιβ. Ηἰσὶς οΟμἱϊβ ν.᾿" 1 δ5 ἰηϊεσροϊδιίίοη, 
δηνεσῖβ ἴῃς οχζάεσ οἵ ν᾿" 5, δηὰ δὈείοτς ἴῃς Ἰαϊῖεσ ἰωβοσῖβ “ον; 
εσθοι, Νονδςοκ, ϑίσδοκ, Οσδεῖξ δ ἱηνοτὶ ἴα οσάεὶ οὗ 
νἘἘἘ, ΒΙΟΚΕΙ ρίδοςβ ν." δῆσον ν᾿ Ὁ, ΤΉΘ ἱηνογείου οἵ ἴῃς 
οτγάεςσ οἵ ν."" } βεετ) ἴο Ὁε 81} ἐμαὶ 15 πεοἀεὰ ἴὸ δεζῦσε ἃ Ὡδιιυγαῖ 
δεηυεῆος. 

10. Ηδδζ, πιγ δοῦ, διὰ τεοεῖνε τ νοσὰς, 

Απὰ ἴδε γεδῖς οἵ τὴγ 1π ν|ῖ}} ὈῈ τοδαγ. 
Ε1. [πὶ ἴδε ἯΔΥ οἵ νϊφάοπι 1 ἱπείσυςι ἴδες, 

1κδὰ ἴδες ἰπ ἴδε ρδῖμε οἵ ὑρερδίμεια. 

2. Βεὴ ἴδου ναἰκεκὶ, ΤΏ δίερα υ7}} ὈῈ πηϊτηροδεᾶ, 

᾿Απὰ {{ ἴδου ταῦ, ἴδου νἱ]ῖ ποῖ δισσϊε. 
13. Ἡοϊ]ὰ ἔμεϊ «τον ’ ἱπίστιοϊίοι --- Ἰεῖ ἱξ ποῖ 80 -- 

Κεερ ἢ, ἕοσ ἱξ ἐδ τὰν ΐο. 

14. Ἑπίες ποῖ ἴδε ρϑίἢ οὐ ἴδε νὶοϊκεὰ, 
ΝΑΙΚ τοὶ ἰπ ἴῃς τῶν οἵ ὑὈδὰ τῃηεῖ; 

᾿ς. Ανοϊὰ 1ξ, ἵγανετες ἰΐ ποῖ, 

88ύπῃ ἰζ, δῃὰ ρδ85 οὔ. 

τό. Ἐοτ {8Εεγ εἷἰδεερ ὑοὶ υη]εὲς [86 δανε ἄοπε Βδσεη, 
Νον δἰαπιδετ πη]δδδ ΓΠΕΥ Πᾶνε τοδὰς βοζος οἱς διππορδα; 

47. ὙΒΟΥ «αἱ ἴδε Ὀτεδὰ οὐ νἱοϊκεάῃεβα, 
Απὰ ἀτίηϊκ τμς νεἱπε οὗ νἱοΐϊεῃος. 

19. Τῆε νὰν οἵὗ ἴδε νἱοκεὰ ἐδ ̓ ς ἀδτῖκη 688 --- 
ΤΒΕΥ ἱεπον ποῖ δὲ νεμαϊ {Π6Υ δἰυτιῦϊε. 

18. Βυῖ τῆς Ῥδίδ οἵ ἴδε τἰσμίεους ἰς κε Ὡς ρδε οὗ ἴδε ἄδνσα 
ΨΈΪΟΒ κδῖπες ἐυεν Ὀτίσδῖετ 61} τὰς []} ἀδγ οοσωες. 

10. Ῥτοιδεὶβ δῃὰ ἀροάοβίβ, [Ἔσπασυ, οὐ αυδίογηδυ. [1δρατὰς (ὉΥ 
ἃ 55 ϊ οἴδηρς οἵ εχ) τεδάβ : ἀέαν, "ἢ, “οη, “ὰσ ἐπεγμοδον οὕ »1} 

τοογαϊ, οεἴς., Ὀυϊ εἰβενθετε ἐπεγμεῆίον ἰ8 βου δα ηοὶ ἴ0 τυογαΐς, Ὀὰξ 

ἴο ἃ Ρεῖβοῃ, δηὰ τῇς νοτὺ γεγείθε ἰβ δλυοσεὰ ὉΥ 2΄. Τῆς ἴοσῃ οὗ 
δάάτεξβ ἰ5 5: μια ἴὸ [μδὶ οἵ ν.ἷ ; οὔ 5ίηρ. “ο, ἰηβίεδὰ οὗ ρὶι. “σης, 
8ες ποῖς οὐ ἴμαὶ νεῖδε. ὍΤῇα τεινασα ---- ἰΙοὴρ Ἰϊς --- ἃβ ἰὴ 425... Εἰ 
5 δραΐη ἴδε βᾶζε ἴῃδὶ 5 ἴῃς βουγος οἵ ἰηβίσυοτίοῃ. --- 11. ϑγμουγ- 
ΤΩΟΊ5, ἰΟΤΏΔΙΥ. ΤΏ 8ᾶζε (88 ἴῃ ν.2) Ἑμασζδοῖοσίζεβ ἢ18 ἱπβισιοτίοῃ. 
Νοιῖ (ΚΝ.) δαυε ἐπωσὰϊ (οτ, ἐμπείνμε ἢ) αἀπὰ ἀσυε ἐξά; τε τείεσ- 
ἐῆςς ἰς ἴο ἴῃς ῥγεβεηϊ ἰηβισυςἴίοῃ. ᾿[,εδονε 18 Ὦδσὸ Ῥασαὶεὶ ἴὸ 
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μῤνίρλεοες, ὑτδοῖίοδὶ τηοσὰὶ ροοάποββ. ὙΒοΓα ἰ5 Π0 τησπίίου οὗ α 

ἀϊνίης ἴανν; [(δϊ5, πο ἀουδὶ, ἰ5 ἰακεῃ ἕοσ ργδηϊδά, Ὀυϊ ἴῃς τοδομοτὶς 

Ργεβεηϊ ἰηϊεγεβὶ 8 ἴῃς Ῥσδοῖίοδὶ ψυϊάδπος οἵἉ 1. --- 13. ϑγηουγ- 
ταοῦβ, ᾿ΟΣΠΑΙΥ- Ὀἰπασγυ, οἵ ἰεγθασγ. Τῆς ἱπάυσεπηεηῖ. Εογ ἴῃς 6χ- 

Ρῥτεββίου οἵ ἤτβι οἱ. οἵ. ]0Ὁ 187; 11. δὰν “δ τοῖν ποὲ ὅσ τναΐϊξεπεά. 
Τῆς [ οὗ 4 ροοὰ πιδῃ ἰ8 ᾿ἰκεηθὰ ἴο ἃ ᾿ουζῃευ οἱ ἃ γε }]-τηδὰς 
τοδά ---- [ῃδτὰ νεῖ }} Ὀ6. πὸ πδιτοῖν δῃὰ αἰβῆουϊτ γ8, ΟΣ ΔΗΥ͂ 5ϑἰοῃ 65 
οὐ οἴμοσ οοοαϑίοηβϑ οὗ 5ια ὈΠρ, ἐνθ θη οὴς τὰῃϑ; οἴ. 40 33. -- 
18. ϑγποηγπιοιιβ, ἴεγθασγ. Ἐδερειοη οὗἩ Ἔχῃοτγίατίοη. ΤῊς “"᾿-) ἐπι- 
“γμεδοη (αἴτεον ἴῃς Οτ. -- τὰς ΗςὉ. μᾶ5 5 ιρὶν ἐπεγμοδορ) 5 ἴῃ 
δοοοσάδπος στὰ ν."Ὁ 11, ἰὼ τοι τῆς ἰοδοθοσ οἴει ἢἷ8 οὐγὰ ποσὰ 8 

ἴοσ ἴῆς συίάαπος οὗἩ τῆς Ρυρὶϊ. ΤῊς “715 ἴεια. ἴῃ τς Ηςῦ., τπουρὰ 

τῆς ποσὰ ἴοσ ἐμεμοῆοη ἰδ τλᾶϑ0. ; ἴῃς πτιῖογ ἴῃ τπουρῆς ΔΘ ΠΗς65 
τῆς Αἴας νυῖτὰ πίβϑάοτα ; οἵ, 2.34. 5.5 γε ἰβ ἴο Ὀς υπἀειβίοοὰ 
85 ἴῃ ν.Ὁ, 1 ἱποϊυάδβ ἢοΐ ΟἿΪΥ Ἰἰεπρῖῃ οὗ ἀᾶγβ, Ὀυϊ «͵50 411 εἶβε 
τῃδι ἰ5 ἀεϑίγδῦ]ε ; ψὩ}]ς ἴῃς τοέδγεηοθ ἰβ ποῖ ὈΓΙΠΊΔΙΪΥ οὐ ΠΗ͂ ἴο 
τα ἱπηοῖ [ἰς, [15 ἰ8Β ὑγοῦδϊν ἱῃνοϊνεά ἴῃ ἴῃς ντιῖϊοτ᾽ 5 ϑοῆειηο --- 

τιογαὶ δ] ρϊδηπιθηῖ, ἢς τρθδη5 ἴο 54γ, 15 ἴῃς εββθῆςς οἵ [πὸ (ςἔ 

Ἐπεὶ. 1212), δπὰ 18 ἴο δε τεβοϊαϊοὶν ρταβρεα δηὰ μεϊά. Οτκ.: ζεω 
ἐὶ ον τὰν ἄγε, ἴὰς 8δπης ἰάθα 85 ἰὴ ἴῃς Ηεῦτεν. 

14-11. ὙΠ ατπὶηρ αραϊπδὶ δεδβοοϊδεου ποῖ Ὀθὰ πιοὲ ΟΠ ἴδ 
δτοππὰ οὗἨ [ΠΟΙΓ ΠΟΣᾺ] Θμασδοῦοσ. --- 14, 16. ϑγποηγπιουβ ; ν᾿} ἰ5 
[ΕΓΏΑΣΥ, να Ὀἰπασγ (ουτῖ, 5Βμδτρ ἰη]αποιίοη). Ῥγαγαίηρ. ΕΠρθδῦς 
᾿τεγαϊίοῃ. [ΙἋἢ ν. ἴῃς βθῆβε ἰ5 μοὶ φυέρ ἐγ Ζάσι ἐηέεν, εονιδέπμ ποὶ 
“0 τυαΐξ τἰπμετεῖὶη. Οπἡ τυαδξ 866 οτἰτίοαὶ] ποῖρ. ----16, 17. ϑγποηγ- 

ταουϑ; ν.Ἶδ 15. αυδίθσγηδγυ, ν."7 ἴαγθατγ. Ομαγαοϊεγίζαϊίοη οὗ ἴῃς 
ταδηηοσ οὗ ἰδ οὗ τῇς τυἱοκεά. Ηγρεγθο οὶ Ἂχργεββίοι οὗ [μοὶγ 
16 ἃ5 οἣς οἵ νἱοΐεηος (Ἰερᾶ] δηὰ ἱεραὶ υπκίπάπεβϑ, ορργεβϑίοῃ, 
ΤΌ ΕΙΎ, πυγάςτ). Τῇε ἴγρε οὗ οπαγδοῖθσ ροσίγαγθα 5 Δῃ εχ- 
ἴγοῖηβ ΟὨ6, ΓΟ [655 νἹοΐθποθ ; Ὧο δοςουηῖ 5 ἴακδὴ οὗ ἴῇοβε ψῇοτα 

ΤΏΟΓΑΪ ον} ἢδ5 ΟἿΪΥ 5115} ἘῪ τους πο. ὙὍῈδ πυτίϊοσ τᾶν πᾶνε ἴῃ 
ταϊπά τῆς ἐογεῖρῃ δηὰ πῖνε Ορργαββοῖβ οἵ ἴῃς 7ἐνγ8 ἴῃ ἴῃς ἔουσίῃ 
δηὰ τηϊτά σοητυτίαβ. Β.0., 85 ἴῃ Ψ 14. 5.2. 64. 74, εἴς. ; τῆοτα ὑγοδᾶ- 

ὉΠ Ὧα 15 τὨϊηκίης οἵ ἃ οἶδ88 οὗ τπῆδῃ ἴπαῖ ψγᾶ8 Ὠσπιθσουβ ἴῃ [πα 

δτεδῖ οἰτδ5 οὗ ἴπᾶὶ ρεγίοά, υπβοσυρυϊουβ ρονεγηπιθηῖ ἀρθηῖβ, τενο- 
πὰς ἔΆΓμμοΓβ, ρταβρίηρ δηὰ ἀδϑρογαῖα τῶϑη οἵ 4]}1 βογίβ, ϑοῖης οἵ 
ΜΠΟπλ ἅτ ἀδβογ θεά Ὀγ ]οβερῆυβ8. Τῆς οοπάϊτίομϑ οὗ ἴῃς 5οοί 6 Υ͂ 
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οὗ ἴῃς ἔπιε πεγα ἑδνογδῦϊς ἴο νἱοἰεηος δηαὰ ορργεββίοη, δηὰ ἰξ 5 οῃ 

τῆς5ς σοῃάϊτίουβ παῖ ἴῃς ψτίϊογ Ὁά4865 ἢ 5 ἀεφοτρ[ίοη, τὶ ἢ πχυϑὶ 
τὰ Ὀς τακθὴ 5 ἃ ἰοοδὶ ρίεἴυτε οἵ 1158. Ηἱ5 αἰνί βίου οὗ πιδῃ ἰβ 
βἰταρὶς : ΠΟΥ τὲ ΏΟΪΥ σοοά, οὐ ψ ΠΟΙ Ὀδά, ΟΥ ἱρπογδὴῖϊ δπὰ 
βιυρ!ᾷ ; ἢς ἀο65 ποὶ τεοορηΐζα ἴῃς ὨΐϊσοΙ ἀπᾶὰ ποσὰ σομῃρ] οαῖεά 

ἐχρεσίθῃςοϑ οἵ ἴπε βου]. ὙΤΏετε 5 ἃ οοτίδίῃ ͵υ5{|Ποδίϊοιμ ἕοσ [ἢ15 
ξεθεσαὶ ροϊμι οἵ νἱδν : ον], ἰξ τᾶν Ὅς 5αἱά, νῃαΐενον 115 ἄερτες, 
'5. αἰνναγβ ενἱ], δῃὰ τῃεγεΐοσε ἴο ὃε ἀνοϊάἀεὰ ; ἀκ γίηρ τς ἰγδηϑ- 
ιεβϑίοῃ οἵ δϑϑυγε τηοσαδὶ σὰ ]ε8 ἰ5 ἀδηρεσουβ. ΤῊΪ5 15 ἴῃ ΒῃδΓρ Υ 

ἀεδηεά, οδ]εςῖίνε οΪά- Ηεῦτεν νἱονν, γμὶςἢ ϑἰδπάβ ἴῃ σοπίζαϑι σχῇ 

τὰς ταοάεπῃ ἀἰϑροσί[ίοη ἴο ἀἰδηρυ θη δἀηὰ αἰνίάς, ἴο τεοοζῃῖζε 
ξοοὰ δῃά ον]] ἰῃ Αἱ] τπΐηρϑ. --- Τῆς ἀεδηϊηρ τειτ8 τοϊεξεάμεες δπὰ 
υἱοέρρεεε (ν.1}) ΤΑΔῪ ἜΧρταββ βυ ρβίδῃος οἱ οτἱ βίῃ ; ἴῃ ππεδηϊηρ ΠΥ 
Ὅε τμδῖ τῃε8ς τὲ ἴῃς ἰοοὰ δηὰ ἀγίῃκ οἵ ἴῃς πνὶοκεὰ (οἴ, ]οῦ 15 
44), οΥ ἴθι ἴῃς ἰδίῖεσ ὑσοουσα ἴῃς πϑοθϑβᾶσίθ5 ἀπά ροοίϑβ οὗ Ἰἰξε 
ὉΥ τῆεδβε πιδᾶῃβ (οἴ. 977), ἀπὰ ὈοΙὰ τΠμε8ς βθῆβεβ ἂγὲ ρεγιηἰτεα ὈῪ 
τῆς ρδῆρσγαδαὶ οσοπηθοϊίου δηά ὉΥ ἴτε ῥδγαὶϊε  ϑτὰ οἵὗἁ ν.}"; τῆς ἢἤγϑβι 
ἱπιογρσεϊδιοη 15 ἰδανοσεα Ὁγ Ρτοοορίυβ, ϑοδυ θη, Ὀταῦτοὶς σά, (ἢ ς 

βεοοῃά ὃγ (Ὁ. Β. Μιομδεὶῖ5, Ὀς., Ζδοκιεοσ, ϑίγαοκ, Νονδοῖς. Τῆς 

ὥδῃ οὶ β6η86 ἰβ ποὶ αἤεοϊεαά Ὁγ [ἢ 58 αἰθετεηος οἵὗἁ ἱπιεγργεϊδιοη ᾽ 

τὰς ἢχϑι 5βθῆβ3ε δρρϑδῖβ ἴο 3υἱῖ ἴῆε οσοηΐεχι Ὀεῖζοτ. --- ΤΉς 1451 τγογὰ οὗ 
ν δ ἐαῖς (φονιθ οη6) ἐσ τὐμεριδὴς ρτεβθηῖβ ἃ αἰ που γ : τὰς οὈ]εοῖ ἰ5 
οὶ ἐχρτγεββεά ἴῃ ἴῃς ΗὌῦ. (ἴὴς ἔοττα ἰῃ ἴῃς ἴεχὶ 8 ἰδίτδῃβ., [ῃς 
ΔΏΒ. ΤΌΣΩ ἰ5 φίνεῃ ἰὴ ἴῃς ταδυρίη), ἀπά ἴῃς ὅϑγχ. μδ58 4.2) “Ζὴεν κο 
“λεῖὶν ἀξεῖγε; τἰὰς ΗςὉ. πιᾶγ Ὀς οοττυρῖ, Ὀυϊ πο 8 [ἰϑἐδοίοσυ Ἔπιεπάδ- 
Ὠσοῃ ἰ5 οὈνίουϑ. ---- ΗΖ; ομαἱῖ5 ν.Ἰ δ 1 ου ἴῃς στουπά μαι {ΠῈῪ πᾶνε 
ὯΟ Ἰορίοὶ] οοπηεοϊου πιὰ ν.ἢ, Ὀαϊ ἴῃς τεϊδιίίοῃ Ὀεύνεεη τὰς νεῖβ65 
βξοτὴβ οἷδᾶγ. 

18, 10. σοπίταείοα ἰοσίπηθε οὗ Ἡϊοκοὰ δηὰ τὶ δίδου, ὑτε- 
βοηϊεα 88 ἃ τηοῖνα ἕο ᾿ἰνίηρ τ ϊεουβὶγ. Α58 ν.} οοπηεοῖβ 96] 

Ὁγ τῆς 5εηβς ψὶτῃ ν.Σ, δηὰ τῃ6 ἱπι4] σπα (ὀμ2) οὗ ν.}δ τιοσς πδίῖυ- 
ΤΑἸγ ἰηάϊςαῖο5 ἃ οομίγαϑι τι ν.}, 11 15 Ὀδτῖογ ἴο ἴτάηϑθροβα ἴῃ ἵνο 
νοΓβε5. --- 190, Ῥιορτεβθῖνε, ἴοσδῖγ. Τὴ οΠαγδοιοσίζαϊίοι οἵ ἴπα 
1 οἵ Ῥδὰ πιεξῆ 88 υποεσίδίη δηὰ ρεγίϊουβ ἰοϊϊονγβ ΠΥ οα τὰς ῥτε- 
οεὐϊηρ ἀεϑοσρίοη οὗ τμεὶσ πιογὰὶ ομασαοῖεσ. Τῆς ἤρυτς ἰ8 [πὶ οὗ 
ἃ τρδὴ βἰυπ)Ὀϊησ οὐ ἰπ ἀδικη 688 ---- 80 ἴῃς ψίοϊκοα ἰ8 ἐχροϑβεὰ ἴο 
ΡεπΙβ οὗ ἰογῖυπεο. Τεβε ρεσιαίῃ ἢοΐ ἴο δΐ58 ἱηνγαγὰ τρογαὶ δηά 
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τεϊ σίουβ ἐχρείθηοοβ, Ὀυϊ ἴἰο ᾿ἰβ οαϊναγὰ ἔδϊο ; ἔπ6 τοίδτεωος, 85 
ἴῃς οοηῖεχὶ Βοννβ, ἰ5 ἢοῖ ἴο ἴῃς ἀδτϊκοηίηρ οὗ ἴῃς ἰπτεϊϊεοῖ δηὰ τῆς 
Βαγάθηϊηρ οὗ ἴῃε σοηῃβοίεπος ὈΥ 531, Ὀθϊ ἴο ουϊνατὰ ὑποοσίδι 
Δα τηϊδέοστίυῃαβ, σους 45 βυδάεη ἀδαῖῃ δηὰ ἴῃς 1055 οὗ νου! 

ἐοοάς (εἴ. 15.353 25 οις,). --- Ιηοϊοδὰ οἵ ας αἰσγάμπέςς βοπις Ηςῦ. 
ΜϑΘ5. Βανε ἐη σαγξησις, ἀπὰ (ἢ δηοίοηὶ ͵χββ. ἐαρξ, οὐγ ἰοχὶ 15 

ἵανοτεὰ ὉΥ τὰς ας οἵ ν., Τδε που, υϑεᾶὰ ΟΩΪΥ ἴῃ ΡΟΘΌΥ δηά 

ΒΟἸθιΩἢ ὨΓΌΘ6, Ὡ68Δη5 ἄδορ ἀδιίζηθβα δηά ρίοομι ; 850 ἴῃ Εχ. το 
θι. “85 70εἱ ᾽ εἴς., πὰ οἴ, ἴδε 5ἰταῖαγ ἴοστα ἴῃ [οὐ 35 το ψ οτ΄ 
- 18. Οοπιραγίβοη, φυδίεσμασυ. Ετοτὰ ἴῃς οοῃπεοίίοη ἴῃς τεΐεσ- 
ἐῃος ἰ5 ποῖ ἴὸ ἴῃς ρίοσυ οὗ ἴῃς τἱρῃϊεουβ Ππ, Ὀυϊ ἴο 115 βεσυγιῖγ. 
Τῆς ροοά τηδὴ να ῖκα ἴῃ βδΐειυ ---- Ηἷἰβ ραϊῃ 5. οἷςᾶσ, δηὰ ποῖ Ὀεϑβεῖ 
ἰὴ ἀδηροτβ; ἴῃς ἐχρίδπαίίοῃ 8 ρίνεη ἰπ 4. Ὁ. Ιἰ ἰβ Βαρρὶπεββ 
δα βεου τ ἔσοπὶ ουὐϊναγά εν]}5 ἰῃὰ τ 8 ἢ ἰμαξ ἰ5 τηδδηῖ. ϑύυς ἢ ἃ 

ςοποερίίοι οὗ ἴῃς ρετίεοϊ με ]]- θείης οὗ τῇς τρῃϊδουβ τοὺ δᾶνα 
Ῥανδὰ {πὲ ψὰὺ ἴοσ τῆς Ἰαῖεγ ἀοοίσίης οὗἁὨ ἱτωπιουίδ!γ, (που ἢ τἢ5 
ἀοοςσυίηο ἰ5 ποῖ Ηἰπίθα δ 'ἱπ Ῥχονεσῦβ. --- Τβε τοηάσσης ἐἰσίοη ἰ5 
ποῖ οοτίδίῃ. Οὐ, ἰαἰκίην ἴῃς πογὰ δβ5 νετῦ : “4 τὐᾶγς 97 δὲδ 
σήρλέεομς «λίπε ἄξε ἄρλέ---- στατουρδτι α!}ν σοοά, Ὀυῖ ποὶ ἀνογεὰ 

Ὁγ ἴδε ἴοπη οἵ ν.᾽5, ἰὴ νοι τῆς βἰδηάἀατὰ οἵ σοτηρατζίβοῃ 5 ἃ ἤοῦῃ 
(ἀανγζηεςο). Τῆς τοηδοτγίηρ οὗ ἴῃς [,Δἱ.  αϊρ. (ἀπά 50 ὅϑγτ. Τάγς. 
ἈΝ.), «ἀήπίηρ ἄρά! (οὈϊαϊπεα ΌΥ ἃ οἤδηρε οὗ νονεἶβ), ἰβ ποῖ 
ῬτοῦΔΌΪς, 85 [18 Ἔεχρτεββίοη (Ἰρῃϊ ἀεβησα Ὁγ [5 Ὀτὶρμἴη 655) ἀοε9 
Ὡοῖ οσοὺγ εἰβεσῆεσε. ΤὨς ἴετὰ ὄγύράδισες ἰδ υϑεὰ ἴῃ ἃ σοηοΓαὶ 
ὝΔΑΥ (ΕΖ. τ΄ 154. 62), ἀῃά πιϊἢ τεΐεσεηος ἴὸ τῆς Ἰίσῃι οἵ ἢτε 
(184. 45), οὗ τὰς. πιοου (1834. 605), τἰε βίατβ (7]οεἱ 2), ἴῃς βυῃ 
(Ατα. τ 154. ὁοὗ ΗΔ. 3᾽ 2 ϑ4τ). 23); ἢεῖε, 858 ἰῃ [88. 6οἢ, ἰΐ 
866 ῃ18 ἴο Ὀς ἴῃς ᾿ἰρῃῖ [ῃδῖ ῥγεοεάεβ (ἢς [0}} ἄδγ. --- ΤῊς ἰαϑὲ Ἔχρτγεβ- 
βίοι ἴῃ ἴδε ν-, 1τ| 4,2] δε 44) ἐς εείαὐδελεα (οτ, ἐερέαίπ), Ῥτο Δ ὈΪΥ͂ 
τοθδτβ ἰῃς σοπιίηρ οὗ 11] ἀδγ ἴῃ σοπίγαβι σῖτα οασὶγ Πρῶς ΟΥ ἄδυσι 
(8εε οπιίοαὶ ποῖθ). Μδὴγ ἐχροβίϊοτβ, βοσενεσ (Ἀδβῆὶ, ϑοδυῖι,, 

ΕἸείβοϊ., ς., Ἀθυβ8, σ.}) υπῃάετείδηά ἰξ ἴο βἰρτῖν πόση, ει τῇ 6 

ὍΔΥ τοδομεβ ἰϊ5 Ὠεΐρηϊ, οσ (Ὁ 6.) νἤθη ἴῃ6 βυῃ ἀρρεᾶγβ ἴο βἰδῃὰ 
511} ἰὼ τῆς Ζοηϊ, οτ (ΕἸεἶβο.), ἰῇ ἃ ἄφυτε τακο ἤοτὶ 5. 8165, 
ΜΘ Ω ἴῆς τοηρις οὗ ἀΑΥ͂ '5 νετιῖςαὶ. Τῆς 2εγζξε (αν οὗ ἴῃς 1,1. 
(δἀοριεὰ Ὁγ ἈΝ.) Ἰεῃμὰς [561 ἴο εἰμεν ἰηϊεγργειδιίοη, δηὰ ἰ5 ρεῖ- 
ΒΑΡΒ Ὀτείεσδθϊς ἴοσ ἴῃδϊ τεαᾶϑοῦ. Ἐν], νῆο ἴἰδῖκεβ ἴπ6 τείεγθηςς 
ἴο δ ἴο ἴδ ἐοσεποοῦ βξυῃ, τϊηκβ ἴπαὶ τῆς ἤρυτε 15 ἀοτίνεά βότα 
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7ι. σ᾿ (τῆς τἱδίπρ βυη αἰβρεγβίπρ ἀδιίζη 655). --- Ἡονσενοσ τὰς ἀουδι- 
ἴΌ] ἴϑσγωβ ὈὉς τεμάεσεά, ἴῃ βεπεσαὶ 56ῆ86 ἰ5 υἷδίῃ : ἴῃς Οοά-ξασίηρ 

ταδὴ Ὑγ8}}κ5 ἴῃ ἃ ᾿ἰροϊ (ἀϊνίης φυϊάδηςε) πἢϊοῆ, 50 8γ ἔτοτη στονίῃν 
ε58, σοι: μι }}γ ἰῃοσεαβεβ, δηα 5} ]ο 5 ᾿ἷπι ἔσοπι 4}} Βδστ. 

10. Ιπεϊεκὰ οὗἉ Ἐ) πρὶ ἴῃς ποὺπ ποὺ ἰβ τεδὰ Ὁ 1.28., νῆο οδ)εςῖβ ἴο ἴδε 
οὐ). αῆετ ἴνο [τρὲ.; γῸΨΡ, δες 1Βϊηκ5, σαπποῖ πεῖ] Ὀς ἰαΐίκεῃ 88 ἱβοϊδιοὰ Ἵχῃοτῖα- 
ἔσῃ, απὰ εἰβενετε ἰπ [15 βεσῖεα οὗ ρασγασταρὴβ (4}: 9 ς1} τἢε ἱπίτἰα] νῸ. οἵ δδαγ- 
ἵῃρ οσ Βεεάϊηρ ἰ5 (ο]ονγεὰ ὉΥ 115 οὐσ ὕοῦῃ (βοτης νψνογὰ δἰ ψηϊγίηρ υἴΐϊοταπος οὐ 

τεροδῖη). Οἱ ἴδε οἴδετ μαῃὰ, βεε ποῖε δῦονε οἱ [δἰ5 ποσὰ; (ὅ -- ἢ. [πὴ ὦ 
Ὠδ5 ἴννο τεπάετίηρβ, οπὲ -Ξ 38), ψ Ὡς ἴῃ [ἢ ΟἾΒΕΓ ΓΥΤῚΝ ΟΥ 51 διδπὰβ ἱπβοιεδὰ 

οὗ τοφ, οἵ (Ηεἰά.), Ἰεδα ργοῦδοῖυ, γύρ3 (0552 ὃ), ψἘ]ο ἢ ἀοεβ ποῖ οσουγ εἶδε- 
πεῖς ἴῃ ΡΥ. Τῆε βδεοοπὰ τεπασσίηρ, 85 ἔγεεσ, 15 ὑγοῦ. οὔ ρίπαὶ (ἅς.»ὄ 1.46.) 

ΟἿΪΥ ὁδοὶ, ΙΒ] ἢ '6 ἀππαῖυγαὶ, δεεῖηβ ἴο Ὀς βοσί δαὶ εγγοσ, [Ὡσουρἢ ἱποογγεοῖ Ὠεᾶτ- 

ἴηρ ΟΓΊΒαΕ Τσοργίδι (ἰϊαςῖππι), οσ ᾿πγου σῇ ὁδοὺς ἰπ ποχὶ ν., οὐ [Ὠγου σῇ οοτταριίοη 
οἵ ἴδε Ηδεῦ. --- Φ' 5), εττοσ ἔοσ 30. --- 11. Τῆς νῦβ. δε Ῥσεβ. Ῥετίβ. -- Ὁ Ὑὐν; 

(Θ ὁδοὺς (πὰ 20 57), πῆς ἀρτεεβ στ οἷα. ἴῃ Ῥ, δὰ τοδὺ Ὀς τβεϊοσίςαὶ 

δδαϊσηϊ]διίου, οὐ οἱ χίπαὶ Ηςῦ. τεδάϊηρ. --- 13. ἘΠ) νΣ, ροεῖς δὰ εἰενδαιεα ἴδττι 
ἴον βῖερ, ναὶ; ρἷα.,ρ ΌῪ πδῖυσαὶ ὑϑᾶρε οἵ ἰδῆρυαρε, ἰθ ΘΘΞ, δηὰ ΕΥ̓͂ -- 
45. γρῈ) “λσζεν, ἔτες τεπάεγίηρ οὗ 1ΒΕ). “1. -- 18. Βεαὰ νον, ψ ΟΦ ἐμῆς 

παιδείας, δα ἴῃε σοππεοϊΐου τεηαῖτεβ [ἢ ἢ (δ 68 ἔτεε στεμάεσιηρ οὐ ΞΉ. -- 

14. Ἰ  σκρ (βι. δ ἰῃ Ἴδν, δῃὰ Ατδῦ. “0); ἴῃς Ῥί. οσουτβ εἰδενῆετε ΟὨἿῪ ἴῃ 
οῶυβ. 5656 ΞΞ ᾿εσαΐ, οὐ εαἰ λα», ἀνὰ, ἃ8 ἴὰς οοππεοϊΐίοῃ (ρδγβ]]εὶ Ν᾿ 30.) ἤετα 

ϑυξρεκῖβ ἴδε πιερδῃΐηρ ρὺ “ργιυαγά, τοαϊξ, ἰξ 15 Ὀεϊῖες ἴο Ῥοϊηὶ 85 Οαἱ, 85 ἱπ 95; 

[ρ. ττῖϊες ὌΡ ((οσ ὍΦΜΓ), σα  Ρετῇ, ρίνεβ δὴ βαβῖεσ σγιμπι. ΤῊς Ντββ. 
τδηβὶαῖς ὈῪ γεν ας ᾿νίμρμαξε (ἀξεῖνγαόἰε), δὲ ῥίεαςεαῖϊ ιυέξλ, ἐπῦγ, ὦ ζηλώσῃς, 
ΑΘ μακαρίσῃς, Θ΄ Ἰοτ,, Ἐ, εἰδὲ ῥίαεεαί (ἀπὰ ἴῃ 5 Ξ,, ΌΥ δϑεοϊπυϊ]αϊίοσι, ας 

ἀεἰεεξεν ἐδ). ---1δ. Δ γο ἰδ βυβιαίπεὰ ὈΥ Ραγα!εὶ ποῦ; ΟΦ ((011. Ὁγ 35) ἐν 
ᾧ ἂν τόπῳ στρατοπεδεύσωσιν, ρει. -- γπρρ (785.) οἵ ὍΣΟ (146.}, οἵ Ὁ170 
(Οογῖ) δδεὲν ατέμ» :- γον» οἵ ἐα»", τβουρὰ ἴδε ποζὰ ὁσουτα ἴῃ ΟἿ. οὨΪγ οἵ 
βοοκα; Ηεϊά. συρρεεῖς [πε ἱππργοῦδθ]α Ἴ50 αεένε (οηγ Νεῖ. 3) “. (ὃ περί- 
χωροε); ϑ.δυϊ,, δῆεν τὰς Ατὰῦ., σὐσέμγδα σεγίφνε εὐμδ, “ ξῖνε Ἂρ δββϑοολδίίοῃ 

νἢ πεῖ; " δ1αε. τιῖκ (Βαχι. φκ τι φυικ), ἀξεα οί, βα55 συεν, σἰϊπουῖ 

δι8., αηὰ (οΠονίης βυββ. ἰῃ ρἷυ. --- ποσὶ 'ἰ5 ρεγῆδρε Ατσδσηδίξπι. -- - 16. Ἦ Καὶ 
ὥυσϑν, Ο θεῖον ὑοῦ" (8ο 7), [πουρὴ τϊτβοαῖ Ὁ]. εχρτεββεεὰ (βες Ενν., ὃ 303); 

(6 κοιμῶνται (νετϊτἰης ν ἱπείεδά οὗ ὈΝ) -ξῷ Ἰϑυφν (ΒΟἈ]ουδη., [,Δ40.) οὐ 129 
(Οοτῖ), 1685 ργοῦ. 2) (Ηεἰά.); 45. ΣΝ Σ 1)2}» αἷο ἐἈεῖν τοὶ, τπιοῖ Ξξ ὑ5)22" 
“οἱ, ν»εαΐννε (ὕὐπιῦτ.) οὐ ϑῸ" χε εογγο οΥ (Ηεἰά.), Ὀαῖ ἴτες τεπάςτγίηρ οἵ 
ἐπίξετρτείαϊίου οἵ 39 -- ὧν ἀανγνε, τυον αὶ “δεῖν τυϊεξεα τοῦδ] οπ (Ἔ τοαν αὶ γα οὲ 
ἀετίν με ἴον). Οὐοτῖ ῥσοροβεὲ ἴο τεαὰ Ὑγτθν οἰείνον, οὗ ψ Ὠϊ ἢ, με βυσρεβῖ5, [Ὡς 
ὙΦ» οἵ ν. "7 γηδῪ Ὅς τησ]αϊίοη. Βὶ. τεραγὰβ 3Ε) 88 βου] εἴτοπεουβ ἿορΥ οἵ 
ἰδεῖ ποτὰ οἵ ν.}9 (ὑῃϊο ἢ ν᾿ ἢ Ῥαΐβ ἱπιπηεάίαϊοὶγ Ὀείοτε ν.16), δῃηιὰ τοδὰβ .)»5» 
ΤΈΝΡΊΉΜ, τῤεαξ ὀἑαεῤλενιομοῖν, νοῦ 66, Βς Βοϊάς, τοοῖς ττοηρὶν ἰπ 115 οἴπεῖ 

δεδες οἵ ἐραζνυ. ΤὭεβε τεδαϊηρβ οὔετ Ὡο δἀνδοϊδσρε ουὲεῖ 39. --- 11. ἘΞ "Όϑη; 
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(ὦ ταρανόμῳ -- Ἶ --- Ὦ τι; ὦ μεθύσκονται -- σ᾽" οὐ γον, ποι Οοτῖ 

τ κα το ὃς ἴδε ἰτὰς τεδάϊηρ οἵ 38), ἴῃς Ἰῆνν θεΐηρ ἴπεη οοττυριίου οὗ Ἰτθ" 
(ϑεε π. οἱ νυ.15). 8 ἐλεὶν ὀγεαά (Ὀὐγ) ἐς τάς ὁ. ὁ τυϊεῤεάνε:ς (ἘΞ ὁ “κε 
«υἱεβεα), πὶ ἢ ἰδ ποῖ ἑδνοτεα Ὀγ ὃ. ---19. Ὦ ταῦθ Ν3; 1Ις Μ595. δηὰ Β[Ὁ]. Βεῖχ. 

δανε 3 ἰπϑίεδά οἵ 3, δὰ 5ο (ΘΟΕ, ἤανε δα)5. -Ξ- ἀανξ, ἃ τεδάϊηρ νι ιϊοῖι δρτεες 
ὙΧ6}} Στ Ὁ, σι νίπρ' ἐχρ  Ἰο1ἘῪ ἴμε τεαβοῦ ὮῪ [ἢ 6 τυϊοϊςοα δἴατοῦῖε --- ̓ Πεῖς ἩΔῪ 5 
ἐμ ἐαγἔμεις,; οἱ ἴδε οἴβεσ δαπὰ 38 15 ἰανογεὰ Ὁγ ἴῃς 9 οἵ ν.Ψὕ8 ---- ἰἢς ἩΔῪ ἰ5 ἀδη- 
ξετουβ, ἐϊᾷε ἀἰανένεεες. --- Ἰτοϊοδὰ οὗ 593) 03 Βὶ. (ὁπ υυδδὲ στουπὰ ἢς ἄοες δβοὶ 
βἰαϊ6) τεδάβ ὑ9 950} [ἐάεν “0 τιοὲ ῥεγοεένε οΥ ἑαδε τοί 97 ἐξ τἐμνεὀ ῥηρνδέφεκε, 
ψ ἰοἢ ἀοςε8 ποῖ ἀρρεᾶς ἴο θὲ ταν τη! οσ οἰμβεγνίδε Ὀεϊϊετ ἴμδῃ 39. --- 18. ὦ 
ἴακεβ 2), ἼΟἸ δὰ Ὃν 88 ργεάβ, οἵ πικ (ὑδίοι ἰξ τεδβ δβ ρἷυ,, ὁδοὶ); ἰΐβ ἰ5 
ΒιΔΓαΪΎ ροββίθ]ε 90 ἔασ ἃ5 τεραζάβ ἴδε ἵνο ἰδϑῖ, νοὶ παΐαγα!γ τείεσ ἴο ἴΒῈ πουπ 
ὍΝ; ἴδε ἢγδὶ τῦδυ Ὀς υπάετιβίοοα 85 Ῥασῖορ. ἀρτεείῃρ ἢ ἫΝ (50 Θ'6Έ, δὰ 
ἘΝ.) οἵ, ἰεδββ ὑργοῦδαῦϊγ, ψῖ πὴκ (ἐπ τ Βῖοἢ οδδε ἰξ τουδὶ Ὀς ἔετῃ, --- 80 ρετῆ. 

6), οτ ἃ8 νὉ. (Οοτῖδ τείεγτίῃρ ἴο πκ (80 ρετῆ. (6), οἵ. αβ8 βυῦρβί. ἀεβηίῃρ Ὅν. 
1π τ8]5 Ἰαδὶ οαβ86 ἰξ πυυβὶ τηθδῃ ἀἴστῦ», καγὶν ἐἐράξ, αὐτιὰ τμϊ5 τεπάετίηρ ἰ5 ἑδνοτεὰ 
ὈῪ ἴδε ἰδοὶ ταὶ ἰξ οἤειβ ἃ οομίγαβὶ ἴὸ ἴῃς μωΐ σα» οὗ ἢ, ὙὍῆε μοϊπιίη 45 

Ῥατῖορ. δρτεείηρ ἱτἢ Ἴκ, ν᾿ 1]ε σταπιπιαιο δ} ροοά, 15 τΒεϊοσί δ} ποῖ ρεοδδ- 
Ὀ]ε; Ἰρῆς ἰβ βαϊὰ ἴο βῃΐπεἪ (1βα. ΟἿ) 70 185 2238), δῃὰ τ8ε πιοοῦ ἰξ βαϊὰ 
(156. 1.310) ἴο οδυδε ἰϊ5 ᾿ἰρῆϊ ἴο βίης, Ὀυϊ Ἰρῃς 15 ἠοῖ εἰβενῆετγε ἀεβοτίθεα δα ἃ 
βυἰηίηρ [ΐηρ; ἱγ ἴῃς ἐρίῖμεῖ εγε ετωρίογεά, ἴῃς εχργεβδίου ουἹὰ πδῖυγαι!γ 
'οε ἀεβπεὰ ὈΥ̓͂ ἴπε πᾶπιε οὗ 18 Ἰυγαϊ ΠΑΙΥ͂ οἵ βουτοε οὗ ᾿ἰρμῖ. :) ἀοεδ ποῖ εἶε- 
σι ετα ἴῃ ΟἿ. οευζδί οοσυγ ἱπ ἴδ δεηβε οἵ σστονς (ρΟΒΒΙΟΪΥ ἴῃ 158. 62ἷ, οἵ. 
2 ϑϑτω. 23,); Ὀυϊ οἵ, 45 κ΄) ΒΒ 5οδ, ψθετε (ὃ [85 ἀστὴρ ἑωθινός ἀπὰ Ὦ,, «ἐε ία 
᾽παὐρδίνεα. --- Ἰ 21, 8 ἱπιροββίδὶς ῥοϊπιϊηρ, βίπος ἴδε ψογά ἰβ ποῖ ἃ βυρεῖ.; 
Ῥοΐπί 1.9), Ρετέ. ΝΙΕ, Τὸ ΟΤ. πιεαηίηρ οἵ ἴδε νγοσὰ ἰς βίπιρὶῦ Ἵπεα, ,3νν-, 
δ οἢ ΤΩΑΥ Πετε τείεσ εἰἴποσ ἴο {1}} ἀδὺ οὐ ἴὸ ποοπ; οἱ ἴδε ἐχργεββίοῃβ τὸ 

σταθερὸν τῆς ἡμέρας, ἡ σταθερὰ μεσημβρία, Αταῦ. ἼΜΟΣκ ΓΌΝΝΡ, ΞΞ πιϑορε, 8εὲὲ 

ϑόοδυϊι., Οεβ. (73ε:.) ΕἸεΐϑ.Β., Π 6.» δὰ οἔ. [κιολῃ, Ῥάαν:., ἰχ. 528, 529. 

200-97. Α ῬΑΓΑρταρὮ 5 τα αν τὸ τὰς ἴἄγες ργεσοαϊηρ, οοπελίπίηνσ 
ἐμ) πποξίομα ἴο κχίγο ποϑὰ ἴο ἔδπο ὑδδοῖοσ'Β ἱπείσιιοίίοιε (ν.5.5) 
διὰ [0 Ῥχδοίίδο τϑοϊϊ πὰρ (ν.᾽ 5). 

20. ΜΥ 5Ξ0Ὡ, εἰϊεπὰ ἴο ΤΥ ψοτάβ, 

Τὸ πὶ ἱπειγυοιίοηβ Ἰεπὰ τμΐπς δδς, 
81. [κεἴ ἴπεπὶ ποῖ ἀερδτῖ ἔγοχα ἴδες, 

Κεερ ἴδεπὶ ἱπ πυϊηὰ, 

42, Ἐρτ [86 δὲ ᾿ἰΐε ἴο τῆοβε ψῆο ἤπὰ ἰδεπε, 
Ἡξεαὶ το τΒεὶς σἢο]ς θείην. 

41. ΜΈ 4} νἱξίϊδπος συδτά ἴδοὰ τγφοϊί, 
Ἐοτν ἴδυ5 νἱῖϊτ ἴθου γαίῃ ᾿ἰΐε. 

834. Βεαηίβῃ ἔγοπι [ες νἱοϊκεης88 οὗ πιουϊδ, 
ϑἰμέυϊηος5 οὗ 11ρ8 ραϊ ἔα ἔσοιι ἴδμες. 
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45. 1κὶ τθΐπε εγες Ἰοοῖς εἰγαῖσμι ἰοσνασὰ, 
ΤΥ ψᾶσε ὃε ἀϊτεςϊεα 5ἰγαῖρδε Ὀείοτε ἴδοε, 

46. 1κἰ ἴδε ρδῖδ οἵ τῃγ ἐεεῖ θε βιποοῖδ, 
1εἰ 41} [ὰγ τοδὰς ὃς ἄστη. 

47). Τυχὰ ποῖ ἴο τριιῖ ποτ ἴο Ἰεῆ, 
Κεερ [ἢγ ἔξεῖ δινδὺ ἔτοτη εὐἹ]]. 

20, 31. Τῆς ἐχμοσιδεοη. ---- 30. ϑυποηγιηουβ, ἴεγηδῖγ. 7 πρήγμε- 
δον: δηὰ ζηα ατὲ ᾿ἰϊ. “αγίηρε (οτ, τοογαἶδ) δὰ ἡμργη (ον, ἑἐποπε). 
ὅες ποῖεβ οὐ 45 4. Ὁ --- 21. ϑγῃοηγιηουβ, Ὀϊηατγ-ἴεγηδιγ. [Αϊ.: 
1. τἀν μοί ἀεβαγί ,ονι ζλίμε ἐγές, ζεοβ λένε ἐπ ἐὰν ν"ἱηδ (Ἰϊ. 
ἀεαγί, ἴλε ἰηννασὰ Ὀεΐῃρ), Ξξξ Κθὲρ ἴμετὰ ἰῃ πιά. Οὐ δἴῥανί 5ες 
ποῖς οὐ 37. ὅ'γῖ. δηὰ Ταγρ. ἴανε ἴῃς ἱπργοῦδῦϊς τεδαϊηρ ζΖ ἡάένι 
ποί δὲ ἀεερίεαδέίε ἐκ ἐλίμε ἐγες. ---- 323, 33. Οτουῃά οἵ ἴῃς εἐχδοτγία- 
ὕοῃ. --- 33. Θγῃοηγπίουβ, ἰςτΏδσΥ (οσ, Ὀΐμασγ). Τῆς ρτατηπιδίίοδὶ 
ΒΌΤΙΌΕΙ ἰ5 υποοιϊλίηῃ. ε ΤῊΔΥῪ τεδὰ: “δον “λὲν αγὲ ἤἄζε ἡ ἑλοτέ 
«τολο βηα ον: απά ἀεαδά (οτ, ἀεαϊηρ) Ὁ αἂἦ ἐλεῖν δείμρ (Ἰἰϊ. βε5}), 
οὐ... ὦ ἀΐρμε εὐὴο βπας . .. σἦ ἀΐσ. Σύ, 5 ἴῃ τὮ 4,15... -ῈἜ 
Ἰοὴς ᾿ξ οσ Ῥγεβεσναϊίοῃ οὗ Ἰ᾿ἰΐθ, ννϊο σοι ρτεῃοη8 41} ουϊνατά 

«ΑΣΊΔ]Υ ὈΪεβδίηρ. Ὅς 5γῃοῦγτῃ ἀεαέίά (οτ, ἀεαζηρ), ἱῆνοῖνεβ. ἀς- 
Ἠνεγδηοα ἔγοι ἴῃς εν1}]8 οὗ πε; οἷ, 2. 2; ζε:λ βιδηάβ ἔοσ ὀσαάγ, δηὰ 
50 ΞΞ δείηρ,; εἴ. δοπες διὰ (ἰῃ ἴῃς οοττεοϊεα τεχὶ) δον ἰῃ 25. ΤΈΣ 
ἴοστὴς Με, ἀεαγέ, τοι οἴση Ξε σε Ὅῆς ΟΚ. ἢεγε πᾶ5 ασζ Μετά, 

τε αδἱ νι, 88 ἴῃ Οςη. 6}2, εἴς. --- 38. Θ΄ηρ)ε βεηΐδθηος, ἴογΏΔΙΥ. 
Νἱρίίϊδηος 85 βϑοῦσος οἵ ᾿ς δηά παρρίπεββ. Τῆς ΗδθΌ. ἰῃ ἤτγβι Ἰΐης 
τεδὰς: »ορὸ ἕλαπ σἤ ρμαγάϊηρ (ΞΞ “ νὶτἢ τοτὲ ν]ρίϊδηι συλγάϊηρ 

τλδὴ ἴἢ δὴν Οἴδποσ οδϑς᾽")) τυσξελ ἥλοις ουεν 1ὰγν ἀεανγή, τὶ “" δι ἢ [ΏῪ 
πεδιὶ (οσ, {πγβεϊ τότε ἤδη δηγιΐηρ εἶβε "ἢ ; [ἢ 6 5βᾶπι6 βϑηθγαὶ 
5ΕΏΞΕ ἷβ ρίνεῃ ὈΥ ἴῃς τεπάοτίηρ : σὄσνε αὐΐ “λαΐ ἑάοω ρναγάξεί, εἴς. 
(Ρε., ΕΜ. πιᾶγρ.), Ὀυϊ τι ϊ8 5ἰσηϊβοαιίου (“τὰς τηΐϊηρ ρυατγάςὰ ")) 
ἴὰθς ποσὰ μᾶς ποῖ εἰβενίεσε ἰηῃ ΟἿ. [1η 115 ἰηϊεγργοίϊδιίου ἴῃς 

οδήεεϊ οὗ ἴπε σοτηρατίβου (Ὀεΐνεεη τῇς δαιτὶ οἵ 56}1 δηά οἵπεῦ 
τἈϊηρ5) 15. ποῖ οἰεαγ, δηὰ ἰ8 ποῖ ἰουπά εἰβενῆετε ἰπ Ῥχγονεῦῦβ. Α 
Ὀεϊῖες 86ῆ8ε 5 σίνοῃ ὉΥ ἴῃς Οτεεὶς τοδάϊηρ : τοὐζὴ αὐ τυαλίηρ 

“μαγά εἴς., ἰμαὶ ἰ5, ἰῃ ΘΥΟΙῪ ΜψᾶῪ, τὶ 411 Ῥοββί]6 νἱχιίδηος δηά 

ἀπίρεπος (80 ΑΥ̓͂. ἈΝ.).----Βε βεοοπά Ἰἴηε ἰ5. 111.: “ο» ον" ἐΐ 

γέ Ἴλε ομάγοίηρε οὗ ἔγε, ἴμαὶ 15, ἴς Ὀερ πη οὐ οτρίη (αι !}}} 
τὰς “Ῥοτάοτ "οἵ “ Ὀουηάδτιγ,᾽" ΕΖ. 485, οὔςς, Δρραγεῃῖν, “ Ἔβοᾶρς," 
ψ 68..5)), Τδε ἐΐ πιᾶὺ σταπηπλδιοα!ν τείεν τὸ ἀσαγί, Ὀὰϊ Ῥτον. 

Ἑ 
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ἐνειγνεῖς εἶδε (45 ἰῃ 457 5 ἘΞ ΕΣ 65 5) χοργοβεηῖς Ζγ 25 
τὰς τεϑυὶ! οὗ δεσερίδηος οὗ πίβϑάοιι δῃὰ ορεάϊεηος ἴο ἱπβισιοτίου ; 

νψε 5ῃου!ὰ ῬγοῦΔὈΪΥ, ἱποτγείοσο, ἴα τὰς Ζ7} ἴο τείεσ ἴο ἴῃς “ ρυδτά- 
ἱῃρ " οὗὨἨ ἤτϑὲ ᾿ἴπὸ : “τῃεγείτοτη (ΞΞ οι τὰ αἰ]ρεπς οδεάϊεπος) 
Ῥιοςεςάς 16."5 ὙὌΠε ποσὰ ἀξαγΖ ἰβ ἴο Ὀ6 υπαοτβίοοά 85 -- σεῦ, 
δηά ποῖ 85 ἱπάϊοδιίίηρ ἃ σοπίγαβὶ Ὀείνεεῃ ἱηνασά δηά ουϊνατά [ἰΐε ; 
βυςἢ ἃ σοηίσαϑί ἰ8 ποῖ Ἰουηὰ πῃ Ρχον. --- ἴς ουαϊνατά [᾿ς 15 ττεδῖεαὰ 
85 ἴα ἐχργὌββϑίοῃ οὗ ἴδε ἰηναγὰ 56]. --- Σύ τῷ ρσοβρεῦῖγ. ΤΈς 
86ηβς οὗ [δε σουρίεῖ ἰ5: ἢ υἱπηοδὲ σάτα ρσυδγὰ τὨγπεὶί ἔτομι 81π 
-- ἰὰυς πίιϊτ του Ὅς ᾶΡρργ. ΤὨε υδε οὗ ἀσανί 85 -ῷΖ ἰπιε!]Ἰθοῖαδὶ 
Ὀεὶῃρ ἀοεβ ῃοὶ τεϑὲ οἢ ἃ ὑδϊεῖ ἴδὶ ἴῃς Ὠδατὶ ἰ5 ἴμ6 οεηίτε οὗ ἴα 
ῬΒγϑίοδὶ ἔς. Τῆς Ὀϊοοὰ ννὰβ δεῖ, ὈὉΥ σοτυῦοῃ οὐβεσνδίοῃ, ἴο ὈἊ 
τῆς Πἶἰς (θὲ. 123), Ὀυι τῆς Δπποϊίου οὗ τῇς Βοατὶ ἴῃ τῆς οἰτουϊαίοι 

οἵ ἴῃς Ὀϊοοά νγᾶβ υπίζπονῃ ἴο ἴῃς Ηεῦτενβ, ἀπ, νι βδῖονοσ ἱπιρου- 

ἴπῃος ἴΠῸῪ τᾶν πᾶνς αἰἰδομεά ἴο [Πἰ5 Ρῃγαίοδὶ ογβϑῃ 88 ρσοτηΐηεπι 
ἴῃ τῆς οανὶγ οὗ ἴῃς ὈΟΑγ, Ὧο 1685 ἱπιροτίδῃος νὰ8 αἰίδομεὰ ἴὸ 
Οἴδεῖ οὔβᾶῃβ, 848 ἴῃς Ὀοναὶβ ἀπὰ ἴῃς Κίάπογβ (πὰ ρετίδρβ τὰς 
᾿ἰνετς, Ὀαϊ ποῖ ἴῃς Ὀταίη). ὉΠ στουηά οἵ τῃεἷτ ἀϑϑὶρτιπιεηϊ οὗ ρδᾶτ- 
τἴσυϊατ τηθηΐδὶ διροτίοηβ ἴο νᾶσίουβ ρἢγβίοδὶ ογζϑηβ 15 ποῖ ἱγζπονῃ ἴὸ 

υ.5. --- 3294, 26. Αραϊηβὶ νἱοϊκεὰ βρεςοῆ. --- 34, ϑγηοηγιηουβ, χυδίοτ- 
τᾶν. ᾿ηεζεάμεςς ἀπὰ εἰαλεέμσες (ἈΝ. ,ηοισαγά ἀπὰ Μενγῦενεε) 
τηδᾶῃ ἀερατίυτε (τυὐτηίηρ 45146) ἔγοτι ἰσυϊῃ δηὰ τρηϊ, οοπίζαγίῃ 685 

ἴο φοοὰ; οὗ, ποῖςβ οῃ 2} 233. Τῆς πιδη᾽8 υἱΐεγαπος ἰ8 υπἀετβιοοα 
ἴο ἐχρσϑβθ8 ἀπά Ὁς ἰάδητοδὶ τι 5 ἰὨουρῆϊ ἀπὰ ρυγροϑα ; 80 ἴμδὶ 
ἴδε ῥτεσορῖ ἰ5 δαυίϊναϊοηϊ ἴο “ τἴηϊηἰς ἢ εν]]." ὙΠεῖς ἰ8 Ρεσῦδρβ 

4150 ἴῃς ἱτηρ]οατίοα ἴπδὶ ἐν] τὨουκῆϊ, πθθη εἸοθοάϊδά ἴῃ νογάς, 
δοαυΐτεβ βτδαῖοσ σοηβίβίθηου, δηὰ ροςβ8 οἱ ἰϊ5 ὈΔἀ τηϊϑδίοη Ὀεγοπά 

τῆς ἘίηΚοτ᾿ 5 οοπίτοί. --- 3ὅ. Θγποηγτήουβ, ἴογῶδγ. ὕργίσμεβα 
οὗ οσοπάυοῖ ϑγταθο Ζοα ὉΥ 5ἰταϊρῃοσγασγάῃθββ οὗ Ἰοοῖς, ἰῃ οοαίταδι 
σὰ τὰς ἀσνίουβ ἀπά οσοοκεὰ νᾶγβ οὔ νἱ᾽οκθάηεββ (ν.). Τδε 
86 Ποῦ 8 ΤηΔη ἤχοβ ἢ85 ρᾶζε οη ἴῃς ροδὶ δηά βΞυβεῖβ ποιϊμίηρ ἴο ἴυγα 
ἦι δϑάθβ. Τῆς τεηάσγίηρ ἰῃ ἤγβι Ἰη6 : ὥσοξ 29 ἐλε γίρἀέ (ΞΞ σέρλι. 
ἐομςη655) (ΕΤΔΏΪΚ.) 158 ἀπη ΘΟ ββαῖυ, δπὰ ἰ8 ποῖ ἴῃ κεορίηρ τιῖὰ τῆς 

βρυταῦνςε ἴοττι οὗ βεοοῃά [πὸ δηὰ ν.3 5. - -26, 37. Τῆς ραΐῃ οἵ 
τοοῦταάεα. -- 36. Θγποηγπιουβ, ἰοσπδσυ- ὈΙΠΑΣῪ (οΓ, ρεσῆδρϑ, ἴεῖ- 

ὨΔΙγ). Τμδῖ ἰ5, “" πιᾶκα ἴδες ἃ ρίδης, 3011 4 τοδὰ ἰῃ 116." Τμα 

4 ΤΕίϊς δες ἰο ὃς [ὃς ἰπιεγρτοϊλύου οἱ ϑαδαάΐδ δά δεδί, 
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ἤρυτε 15 τάκδη ἔοτλ ἴῃς ρτερασγδίίοη οἵ ἃ ἢίρῆναυν ἴογ ἃ ἰκίῃρ ογ δὲ 
Διιὴν (158. 403) --- ἈΠῚ5Ξ ἀγα οὰυϊ ἀονγῃ δηὰ νδ]]εγβ ἢ]]ςὰ, Ἵγσοοκεὰ 
τοδὰς τὲ πιδάς ἰζαίρῃς δηά τουρὰ ρῥίδοαθβ βιποοῖδ, 80 ἴμαὶ ἵπεσα 
5}8}} ΒΕ Ὧ0 πεϑὰ ἴο ὑὐτῇ δβἰάς ἔτοτῃ ἴδε Ὠσῃγοδα. Ἐνεῃ 30 ἃ πιδῃ 
τηυβῖ Διτδῆρε ἢἰ8 ραΐῃ ἴῃ ἸΠ6, ννδὶ ἰεϊηρ ἰῃ τς 5ίσαῖρς δηά βιαοοῖῃ. 
ΨΑΥ οἵἁ τεοϊτααα. --- ὙΠ6 ποτὰ μξε ἔξυεὶ Οὐουθ ἴῃ 5" Ἦ 134. 267, 
ψ η8; ἴῃς βεῆϑε τυείρά, 2οπαάξν (ἀξθοτα. ἔοι σεαίζς, ψ 5835) ἰ5 
ποῖ Βεζε δρργορτίαῖθ. Ὅς β8εοοηά νετῦ ἰ5 εαυϊνα!επι ἴο ἴῃς ἢτϑι, 
ταοδηΐηρ 2ιμΖ ἐπὶ ροοα εοπάέδοη 97 εἰσδίδην απαά τεεωρν, ποῖ σιαγξ 

οὔ, αν οωτ, του ἴἢ686 ἴεττωβ, ἰκὸ ογασγεα ἀπὰ ἘΝ. ἐελαδἠ λέ, 

ἵηνοῖνε [86 βᾶηθ βζεηθσγαὶ ἰάθα; [ἰκεὸ τῆς ἤτϑθὶ ἴἴ πᾶβ ἴῃς ζεπεσαὶ 
ϑέηϑςε οἵ ρῥγεραγεάηςββ (Εχ. 19} ψ γ)). Οικ.: »νσζε εἰγαίρλ 
2 αδς ον τὰν Με (80 ἤεοὶν Ηεῦ. 122) σπα »παξε Τὰν τᾶν» 
σαί, νος ἄρτοαθ ἰπ 86ῆ86 τὶ ἴῃς Ηδῦ., τπουρὰ ἰξ 5 ποῖ 
νε Ὁ Δ}}Ὺ δοουταῖε ; 6Υ]] ἰ8 ογοοκδάμεββ (ν.3) δηὰ ροοά ἰ5 ϑἰγαίρῃι- 
655. --- Τῆς ΡΙδῃς ἀπά 50]14 ὙΑῪ ἴῃ 1Πἶπ ἰ ἴο ὃς βεουτεά (ν. 5) 
ὉΥ δοςσερίίηρ τῆς ἱπδιγυςείοη οὗ ἴπ6 βαρο, ἴῃδί 15, οἵ Υνβάουμ. ---- 
27. ϑγῃωοηυπιοιιβ, ἴσθδιγ. Ὅς 5ἰγαίσῃϊ τὰν. Πα Θοηβίϑῖ5 ἴῃ 
νδὶ κίηρ Ὀπ5Ν ΙΓ ΠΡῚΥ ἴῃ (ἢ 6 ραῖμ 90 ρῥτεραγεὰ (ν. 5) ---- ἴὸ ϑιγεῖνε, 
τῆς Ξεοοῃά εἸ]. ἐχρ]δίηβ, 15 ἴο (41]} ἱπίο εὐ, ρῃγϑίοδὶ διηα τηοσδίὶ. ---- 
Οτκ. δρρεπάβ ἴῃς ᾳυαίγαϊῃ : 250», ζὰε τυαᾶγς οΥ Τὰς γίρλ λαπα Οοά 

ἀποιυείὰ, δι ἀϊεέργίκα αγὲ ζλοτε οὗ ἐὰε . «ΑἹπά ἀφ ἀίρισεῦ το 
»"αξέ εσαίρλ τὰν ρας, απαὶ μας τὰν φοίηρε ἐπ ῥέαεσ. ΤὨς οοη- 

οερὔθη ἤεσγα αἰβεθ ἔτοηὶ ἴμαὶ οἵ νυ. 5 ἴῃ ἴνο ρμοίηϊβ (Ηἰϊ2.) : 
σίσλέ δπὰ ζζί, ἰμβιεδὰ οἵ τεργεβεηπηρ Ὀοῖῃ οὗ ἴδτλ ἀϊνεγροποῖεϑ 
ἴτοιι ἴῃς 5ιγαίρῃς ραιῃ οὗ τεοϊϊ τάδ, ἐχργοθ8 τῇς ομς ἴῃς ροοὰ ΜΑΥ 
δηά ἴδε οἴπες ἴῃς δαά, ἀηά ἴῃ νᾶγ5 ἃζε τηδὰς βίσγαίῃϊ ποῖ Ὁγ ἴδε 
τῆᾶῃ ὃυῖ ὉΥ ἀοά. Τῇῆε ἰπβοσίίου (δ οἢ ἰ5 ἴῃς Ἔχρδηβίοη, Ὁ 
τὰς «δαἀάϊτίοη οἵ ἴδ Ξοοοηὰ δηὰ ἰουτίῃ ᾿ἰη65, οὗ 4 τηοάἀϊβεοὰ ἔοσγτι 

οὗ ς) ννᾶβ τηδὰς ΒΥ ϑοῖηξε οὐδ ὅἍ8ο [εἷῖ ἴμαὶ ἴῃς ἰδοὶ οἵ ἀϊνίπε 
ϑυροτνιβίοη οὐρῶϊ ἴο Ὧδε 5:ΣΟΠΡῚΥ ὑγουρμῖ οὐἱ. [ἀραγὰς ἰὨίηϊτς 
ἴῃδι ἴ ἀοεβ ποῖ ρὸ ὈδςοΚ ἴο ἃ ϑειτὶς οὔ ρίπαὶ, Ὀαϊ ἰ5 ἴῃς τοσκ οὗ 
8 Οτεεϊκ- βρεαϊκίηρ ΟὨγϑείδη οὗ τῇς ῥγγαϊτῖνα ρεσοά ; ἢς τεΐδτβ ἴο 
τῆς Ὠυπηοῖουβ αἰβθογίδιίοηβ οὐ ἴ6 ἴνῸ ὙΑΥ5 ἴῃ [{{π. Ου ἴῃς 
οἴπος μβαπά, Ὠδ6. ϑῆονβ δὶ 1ἃ δῇ Ὀ6 ἩαίΙΓΑΙΪγ ἐχρσγεϑβοὰ ἰῃ Ηδς- 
ὕγεν. [{ ἰβ ΒΑγαΪγ ροβϑί δὶς ἴο ἀδιεγιϊπε πθεῖμεν ἴτ ἰ8 ἄυς ἴο ἃ 

Φ Ριδίο, ζαιο:, ἱν, 717, τείοστϑὰ ἴο ἰῃ ΡΙἱ,, “ε;, δά, ἷ 



1οο ῬΕΟΝΕΚΒΒ 

7ενν οσ ἴὸ 4 Ὁ ῃιγβείδη, Ὀὰϊ ἱἢ ΔὴῪ 886 ἴξ Ῥεδιβ υξης 88 ἴο [ἢ ἔγεε- 
ἄοτω, ἰῃ ἀφαϊηρ στὰ τὰς ἰεχῖ, τ Ὡοἢ σΟργ βῖ8 οὐ εὐϊῖοτβ δ ονεὰ 
τὰεσαβεῖνεβ. -- ΗΠ Ζίρ τερασγὰβ ἴῃς ΗςὉ. ν.5 δ5 ἃ βυρεγῆυου 5οσῖθ 4] 
διωρ δολίου ; μονενεσ, ἰδ δά ἀς βοιμεϊηρ ἴο τὰς τδουφὰὶ οἵ ν. 33, 
ἦβ ποῖ ουἱ οὗ Κεορίηρ στ ἴῃς ἴομς δηὰ τρᾶπποῖ οἵ ἴδε 5εςίος, 
δηὰ ἰ5 ἰουπά ἰῃ 411} Αποίΐδηϊ Νειβίοηβ. 

41. ἸὮ τῦνν Ηἰ., ΟἹΪΥ Βετε; μὰ δμουἹὰ μετ, τεδὰ Οα] (45 ἴῃ 351), εὸ ΒΙ. 
Θ ὅτω: μὴ ἐκλίπωσίν σε, Ῥετὶι. τεδάϊπρ Ὅ51", ἔτοσαι 5); οἵ, ποῖς οὐ 32. ος 
Ὦ ὙΡῸ ΘΑΒκ δανε αἱ πηγαί σου (Ξ- Ὑ)}Ὁ) δὰ (53 355. 33. ΜΠ αἰ π΄ τῆς 
ζωῆς σου ((6395 οὐιίϊς σου); [Δ5. τερατὰδ ἴῃς Ἰδῖῖες (Ὡς ἢ ῬτΌΟΟρΡ. αἷδοὸ μδ5) 
85 ἴῃς οτἱρίπαὶ; Ὀμυὶϊ ἂ5 (Ὡς τεδάϊηρ οἵ ΟΘΛΑΒΝ ας ηὸ πιεδηΐην, ἴδε ποζὰς 
τ᾿ ζ, σ΄ τὴῶῦ δδνε ὕεοη δά εὰ ὉΥ 4 Οτῖκ. βοτίδε ἴο τοδῖκε βεῆβε. Νογ ἰ5 ἴβεσε 

ῬτΟΌΔΌΣΝΙΥ ἴῃ 12.5.5 νἱενν ἰΒαὶ ἴδε διὰ παντὸς (ΞΞ ΤΡ Ὁ53) οἵ 6355 5’ (ἰπεετιεὰ 
δῆεσ Ἴ220) Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃς ΗςὉ. οτἰφίπαὶ; οἴ. ὦ 611. ἨΗεϊά. Ξυξρεςῖς ἰῃ Φ ῥτο- 
υἱδίου δϑφαϊπεῖ ἃ ροββίϊε Ῥματγίβαὶς ἱπιεγργείϊδίίοῃ οὗ ἴδε οἱ, 85 ἃ τεΐεσεῃοε ἴο 
ἴδε (τοπι!εὶβ οἵ νι. 651 --- Ὁ Ἴ»»5 (185. )Ὸ) 1015), ἔτοπι 5], 85. ἴῃ 371, οῃ 
νι Ὡς ἢ δες ποῖε. --- 38. ΑΔ ἴδε 505. ἰῃ ὈΓΝΣΌ δηὰ ΥἹΡ2 ἃτγε ἱποοποίπηαῖε, ὁπ 
οἵ ἴδεπὶ πιυδὶ Ὀς ομαηρεοά; ἴδε εἷηρ, ᾽ σαπποῖ Ὀς τεϊδἰπεὰ δα ἱπαϊνι ἀπ) ἐσίηρ; 
4 πτὶϊς τπς ἢσεὶ δα βίηρ; (Ὁ Βετε ᾿δ5 ρἷα., δυξ ἴῃ ἢ (5Β 6 Ἐ, ογοῖϊ βυῆ, 
(εἰνίηρ δὴ ἱπιργοῦδοὶς σεδάϊηρ), αὐτοῦ ἰξ αὐάεοὰ ἴῃ κθ" Α 23, 254 5 αδπὰ 
αὐτῶν ἴῃ 100, 157, 252, 297; ἴϊιε8ε 811 φῸὸ Ὀδεὶς ἰο ἢ, ἀπὰ δῇονν δαὶ 118 ἔοττῃ ἴβ 
εαεὶγ. -- Τῆς πᾶσι οἵ (5}6] «ἱ. μείοτε τοῖς εὑρίσκουσιν τηδῦ Ὁς ἃ ρατί οἵ ἴῃς Οτῖκ. 
οτἰρίπδὶ, θαϊ ἀοεβ ποῖ ς4}} ἔογ ἴῃς ἱπβεττίου οἵ ὕ5 ἴῃ 33}. Τῆς αὐτήν ἰπ " Ξεα τι 
ἴο Βανε ῥήσιε (ν.39)) 'π νἱενν.---38. ἘΠ ποθῸ 530; [8Βε Ῥσερ. ἰβ 10 ἴῃ δ ἐσπὰ ΑΘ 
(ἀπὸ παντὸς φυλάγματοτ), 3 ἱπ 55 ἀπὰ Ἀρραγειῖν ἴα ὦ (πάσῃ φυλακῇ), δηὰ 
Ἐ, (ονενὲ ἐμείοαάϊα); ἴῃς Ἰαϊζεγ ἰβ δἀοριδὰ Ὀγ Οοτεῖ, Βὶ., Ετδηῖς,, ἘΝ., δυὰ 

δεεῖωβ ῥζείογαϊε; Ὃ πιδᾶπϑ Ῥσορεῦν ἴῃς σε 97 τυαϊελέπρ, Βαταϊν ἐᾷς ἐλέκᾷῇ 
τυοίελεά --- ἰᾺς ἴνγο ἰπιεγρσείϊδιίομς ρῖνε ἴμς βαῖης ζεπεσαὶ βεηβς. --- Τῆς τούτων 
οὗ Θ ἴῃ ὃ" Δρρεδζβ ἴο τεΐεσ ἴο ἴῃς λόγοις οὗ ν.39 (50 ῬΙΌΟΟΡ. υπαετβίδηάς 1); 
ἴδε Ῥγοποῦηβ ἰῃ ἴἢς δεοίΐου ἅγε βίγαηροϊυ νατίεὰ ἴῃ 66. --- 34. ΤΏςε Ὗτεβ. εχοερὶ 
Ε, τεμάες ὉΥ νατίουβ δα͵β. ἴδε βυδβῖβ. Ὡς ἴῃ 3Β) ατὸ ἀεβηεὰ ὉΥ͂ πρὸ διὰ 

ὍΟΨ (0 ΕΝ.) «“ΦΦ Νρ᾽Ὸ» αἵξερ, τεργεβεπιίῃρ 3) ΓΌΡΡΡ, 15 ἀρΡραυθῃθν τηϊσυστὶῖ- 
ἵπρ οἵ κγν (ΖΦ κῦρν); οἴ, 45. 225. --- ΟἹ τοῦ βεὲ Εν. κὶ τός ὁ, ϑῖδάαε, δὶ 304 ὦ, 
Ῥγδύδομει, ἰῃ ΖΑΤ., 1899, δῃηὰ Πε.᾿5 ὑοῖς; ᾿ιδε τεζαϊατ ἔοστη οὗ «ἐσ. εοηεΐ. 

(ἴτοια 19) ψσου]ὰ ὃς Ὁ -- ἰλ15 δεεπιβ ἴο Ὀς ροεῖϊς νατγίδϊίοη, ἀη}688 ἴξ Ὀς ἔτοτι 
δῇ οἴδιοτνίβε πηκποννῃ βί. πιο, {κὸ Γι, ΓῺ το τ. Τῆς ἔοττηβ ἴῃ τὴ 

Ἄρρεδγ ἴο ὃς Αγαπιδίβῃβ. --- 3ὅ. Βοίβ ἴεύτης οἵ ἀϊγεοϊΐου ποῦ πὰ Ὑ) ἃτα 
ἱπυρσορ τ υπάἀετβιοοα ὈΥ (δ ἰῃ δὴ εἰμἷςαὶ δεηξε, ὀρθὰ ἀπὰ δίκαια (απὰ 50 65 
Ῥτιοοορ.), δηὰ ἴδε ἢτβὶ Ὁγ ΘΓ, (ποῖ ὉΥ ΑΘΣ); «οἴ Κ 1γ8.---36. 38)" 15. ρατα- 
ῬΒγαβεὰ Ὁ δ. ἐδερ ἐὰν “εἰ (Ἰἴϊ. σιαῖο 1. Κ βαε: ὁγ) “ονε ευὴ] τοαᾶγς (85 ἰῃ 
ν.5). Ἐ, ἀϊνγῖρε ἴοτ 50. --- ἸΏ 59. ἰδ ογυϊττεὰ Ὁγ (ὅ (ἴπ τενεῖβαὶ οὗ ἰϊ8 ουβίοτα, 
ψΥΕἰ ἢ ἰβ ἴο ἱπβετὶ ἃ 03 ἴῃ δυο βιδι επιεηΐβ), ἐχοερὶ Η: - 296 (οοττεοϊίοι δες 
Δ). 3» ἰδ ταϊκεῃ δβ δοῖΐνε Ὁ ΘΑΣΘ. --- Εος νατϊατοηβ οἵ ραϊγὶκὶ. υτίςετβ 5ὲ9 



ΙΝ. 2)-Ν. 2 ΙΟΙ 

Η-Ρ. ---81. Ἦ το; Θ᾽ ἀπὸ ὁδοῦ κακῆς, δα ἰ 213. --- ΟΒ ἴδε δὐδεὰ ᾳαδίταίῃ 
ἔῃ 64 κεε ποίἊς δῦονυε. 

Ψ. Δ ἀϊοοσίγχοο δρδίηδί ϑαχ 8] 1 ΟΘΏΓΙΟΌΔΏΘΕΣ ἱπὶ 5862. --- Αἤες 
τε τϑιαὶ ἰηιτοάδυςίοτγ Ἔχμοσίδιίου ἴὸ ρίνε πεεὰ ἴο ἱπδισυςϊίου 
(ν. 5), ἰὰς ἀεαάὶγ ἰηῆυδπος οὗ ἴδε ματῖοῖ ἰβ ἀεβοσρεά (ν.52), ἴῃς 
ῬΟΡῚ] ἰ5 οδυϊοηςὰ ἴο ἀνοϊὰ ἢδγ ἰεβδὲ 1058 οὗ πεδτἢ δηὰ ἀςβίσυσοη 
φοσῶς οἢ τα (ν." 5), δῃηὰ 15 υγρεὰ ἴὸ σοη)υραὶ δά οἸγ (ν.} 59), τὰς 
τοοῦνε ρῥγεβεηϊεὰ Ὀείηρ ἴῃς (δῖε οὐ ἴδε νἱοκεά (ν.3 5). (Οἱ 
Β5. 23} 4255, 

ΤῊΣ ὈΕΑΡΙῪ ῬΟΨΕΒ ΟΕ ΤῊΣ Ηλκιοτ. 35, 

:. ΜΚ 58οῃ, ξῖνε Ὠεεὰ ἴο [] νἱδάοτω,} 

Το [] υπάετείδπαϊηρ ᾧ Ἰεπὰ πίῃς εᾶζ, 

4. Τβαὶ ἀϊδοτεϊίου του ψγδίο ἢ ἐονεῖ ἴδες, 
ΤΒδῖ Κπον)εάχε [1 πιδὺ ῥργεβεῖνς «ἴδοε; 
[Το Ξδνε ἴδεε ἔτοτῃ ἴἢε Βατ]οῖ, 
Τϑε ποπιδὴ οἵ επιοίηρ ποτά. 

3. Ἐοτ δε Ἰὴρ5 οὗ ἴῃς Βαυῖοῖ ἀγὸρ ΒΟΏΕΥ͂, 
Ηετν ποζὰβ ἅγὸ βιιοοΐπον ἴμδη οἱ]; 

4. Βαυϊ δἱ ἴδε Ἰαβὶ 5ε ἰ5 Ὀϊἴετ δὲ πσοστηνοοῦ, 
58δῖρ δὲ ἃ ἱνο-εὐφεὰ 5βννογά, 

ξ. Ηετ ἔεεϊ ξὸ ἄονῃ ἴο Πεϑῖῃ, 

Ηες κῖερβ ἰεαὰ ἀονῃ ἴο ϑῃςεοῖ; 

6. «Νο’ νεἰ]- Ὀ. ἰρθνναν οὗὨ ᾿ϊΐε δῆς νγαῖκς, 
ὕποειίδίῃ δες ραῖῃβ δῃὰ ποῖ ε ἤστω. 

1,2. Τμο ζόΠΟΣΑΙ ὀχ οσί (101. --- 1. Θγῃοηγτηουϑβ, ἴΕγηδΙγ. ΤΉς 
ἩδεὉ. (ἴῃ τῃ]15 Τ0]οννεά ὉΥ 411] Αης. 58.) πᾶβ ἴῃς Ρο58. ῬγΟ;Β. 21} 
τοί οηε δηὰ νὲν μπάδγεζαηπαϊηρ,; Ὀὰϊ ἴῃς βαρε, νὮϊε ἢς 5ρεδῖϑ οἵ 
δ15 ον τοογας, εον»ωῃαπάιεηές, στο, ἱπεήγμοδοη, ἌονεΥ οἰβεθετε 

εἰδίτηβ τυϊερνε (ΞΞ μποεγεζαηπαϊηρ, ποτοίκρε, ἐπεῖρἀί, οὐ ἀἰτεγεδο") 

ἃ5 ἢϊ5 ον, Ὀυϊ τοργεβεηῖβ ἰζ 45 ἴῆς ροδὶ ἴο ψῃὶο ἢ 5 Ἰπϑίσποιοη 

Ἰεδάς; 56ὲ6 δ  40 5. 41 5 1020. (ογ τῆς πιοδηΐηρϑ οὗ ἴῃς [οΊτη5 566 

ποῖς οὐ 1᾽..---.2. Τῆς τοχὶ ἰβ ἰῃ ἀϊδοσάδσ, δῃὰ Ἵδὴ Ὅξ ΟἿΪΥ οοη- 

)εοἴΓΑΙΥ τεϑιοσεὰ ; δπὰ ἴῃς οοπηδοϊίοη Ὀεΐτεεῃ ν. δηὰ ν." 15 ποῖ 
ἐχργεββεά. Τῆς Ηςῦ. ((Ο]ονεα συ ϑιδη δι ὈΥ 4}  τβ5. Ἄχεθρὶ 

40 Υυ.2ϊ: ξεε ποίε οἱ ἴδαϊ νεῖϑε Ὀείουν. 
1 Ηοεῦ. : μεν τοϊάσηε αῃριὰ μεν κμαε εν ἐπ. 



102 ῬΕΟΝΕΚΒΘ 

Οτκ.) τεδὰϑ Ὅ φγέσεγυε [- ζλα: τάσις νιαγεφέ βγέξεγυ!) οἴτεγεῆοε 
[Ξ ταραεέδν, ἐμείσἠ 1, απά λα τὰν δε γιαγ ξεοῤ ξησοισέσάγε. Βυῖ 
ἴδε τεΐδγθηος ἴο ἴῃς ἀφ» οὗ ἴπ6 ρυρὶ], ρσορεσ ἰπ 4", ἰ5 ουΐ οἵ ρίδοες 
μετα; Πρ8 μόβερ, Ὀὰϊ ἀο ποῖ ἔξοδ, νὰ ββοιυϊἹᾶ σδῖμότ ἜἼχρεοῖ σὰν 
» πα (ἀεαγέ), 85 ἴῃ 3} 4, ΟἹ βἰπιρὶν ζεοῤ “σε, 85 ἴῃ 4.5 γἷ, 17 τὰς 

Ροϊπε ἰ5 τῇς ἱπναγά δοσθρίδπος οἵ τίβαομι οσ ἰμϑίσαοοη. ΤῊς 
ταεπάοη οὗ ἴῃς ἤἄφε ο΄ α τόγαπρε τοονίση, ἴῃ ν.ὅ, ταὶρῃξ βυρρεοϑβὶ, 45 
Ἄοοῃίγαβῖ, ιν ἄε; 80 Οἵ. σμαά 2ὴε ξησιυζεάρε 97 νιν ἄῤς ἐς ἐπ- 

,)οἱπεα [οτ, δοσοσαϊπρ ἴο δποῖδεσ τεδαϊηρ, 7 ἐηγοΐη] οπ ζόεε. ΤΩ 
ἷθ 80 ἔασ Ὀεῖῖοῦ τπδῃ τῃ6 ΗδΌ. 85 ἴΐ τείειβ ἴο τῃ6 υἱΐεγδηςος οὗὨ 11ρ5, 
Ῥαυΐ ἰζ ἰ5 ϑσγηϊδοι δ! ποῖ ἰῃ δοοοσὰ στὰ ἴδ ῥγθσοδαϊηρ (ἴῃ ψΐοΒ 
1δς Ρυρὶ] ἰ5 ἴπ6 βυῦ]θοῖ), δηὰ τε Ἔχργεββίοη ἰ5 βΙγδῃρε --- ἰἢς 1ρ5 
οὗ ἴῃς ἰεδομος ἅσὸ πούθετα οἶδε ἀεδογίρεα δ5 ἴῃς ροββεβϑοῖβ οὗ 
Κηονϊεάρε, [πουρῃ ΠΟΥ ἀτὲ βαϊὰ (157) ἴο “ἐσύ Σηοισζεάσε, ἴδδὶ 
ἶβ, Ὁ νοτάβ. Ὑπεβα σοηβι ἀθσδοηβ ἀγα ἀμέδνοσγδθϊς ἴο ἴῃς εἰηθη- 
ἀδϊοῃς ζλα: 2:6 ξηοινίξαρε 9Γ νιν ἄῤε σαν δὲ 2γεσοεγυεαῖ 79 γοι 
(Οοτῖ), διὰ ψμὰας »ν ἤῥ-ε νιαν οηγοίμ ξμοιυἠξάρε οη ζὴεε (ΒΙοΚοΙ}). 
1 8 Βαγαϊν ροβϑίθ]ς ἴο οοπβῖγας ἴῃς Ὄὀχργαββίοη Δ») ἄς (οσ, σιν 
ἤἄῤε), πιο ἢ ἀρρθᾶτβ ἴο πανα δε ἱπίσοἀυοεά ὈΥ δῇ εαεὶν βογίδα 
ἤἴτοπι ἴῃς ποχὶ νεῖβὲ. υβοσίηοκ, οὐαϊτηρ (δ ΐ9 ἐχργεβϑίου, δηὰ 
βθαἰκίηρ ἃ οοπηδοϊίοῃ Ὀεΐνεεῃ ν.Ἶ δηὰ ν.5, τοδαβ : δὰ ἥάσις νπαγεεΐ 
ζεοῤ ἀϊεγεδοη απαᾶὶ ἐποιοσίάρε, ἐδαΐ ἑὰεν »εαν φγέτεγυε (ὅλες) ,γονε 
δε εγαπρε τυορπαρ (οἴ. 75). ϑόῖὴς δοδ ἔοστῃ 88 [15 15 τεαυϊγοά 
ὉΥ ἴῃς σοηπδοοη. ὙὍὙΠε τεβειηθίδηος θεία (8 ραβθᾶσε δηὰ 

Στ 1δ ην8 ᾿ς οὈνίουβ, δηὰ νὰ ββουϊἃὰ Ὀγορδῦγ δετα ἱπίτοάυος ἃ 

σουρ οὶ Εἶκα 2᾽6 γ5, ἀπὰ τεδὰ : “λα: ἀϊτεγεδον σαν τυαξοὰ οὐδ ζλδε 
απ ξποιυέξασε ῥ᾽» έτεγυε ἑλέε, ἔρ ταῦ ζάεε γον δε σγαηρε τυοραη, 

εἴο. (85 ἴῃ ἴῃ ἰγαηβἰδοη ρίνεῃ ἀρονο). 

8-6. Ῥοεοσίρίοι οὗ ἴ86 Βασὶοῖ; οὗ 2.519 γΧ5: 3.7 Τῆς ἀε- 
βου οι [ο ον ἀΟΧΆΡΕΥ οὐ ἴῃς εἐχμογίδίοη, πα εἰβενῃετα 

ἴθοτα 5 δΔῃ ΘαϑΥ ἰγαηϑιτοη ἔσοπι ἴῃς ἀρροϑαὶ (ἀεαν, αίζεμα ) ἴο ἴῃς 
50 δ] οοἴ-τηδῖζοσ οὗ ἴῃς ἰηβισυοσοη. Βείοσε ν.ἢ [ῃς Οτῖκ. ἰπβεσῖβ ρέσέ 
πο ἀξεά ἐ ἃ τυογ δόξες τυονπαη (1,831. . .. τ α τυονιαη᾿ς ἀσεφῖ) ; Ὀαϊ 

115 ἀδβίτογβ ἴἢς ἀἰβιίο μα] ἴογη οὗ ἴῃ νοῦβε; ἰΐ 15 ἃ βϑοσῖδαὶ Ἵεὔοτγι 
ἴο βδουζτα οοπηδοϊίοῃ Ὀεϊννεθῃ ν. δῃὰ ν.Ὁ, Ὀυΐϊ ἰξ ἰδ ποῖ ἴῃ ἴῃς 
ΤΑΔΏΠΟΙ Οὗ 5: τη ᾶτ Ῥά58ᾶρ68, δῃἃ ΡῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἀοα68 ποῖ στεργεβεῆὶ ἃ 

ΗΦὉ. εχ. Οἱ οἴδοσ ρτοροβεα ἰγηϑίτἰουδὶ ἐχργεβϑίουα 8ες Ὡοῖδ 



ν. 2. 103 

ΔΌονε ; ϑοῦιο τοίδγοηςς ἴο ἰῃς εἴγσηρέ τυσρπάη τουδὶ δανα ργεοοάοά 
ν.3, Ὀασϊ 1ἴ νγᾶϑ δαυὶγ Ἰοβί. --- ΤῊς νασηίηρ ἰ5 δἀ ἀτεβϑεα ΟὨΪΥ ἴο πηθ ; 
ποϊδίηρ 15 βαἰὰ οὗ ἴπε ἀδῆρος ἴο όπηδῃ ἤότῃ ἴῃς ϑεἀυοϊίοηβ οὗ 
θῶ. ΤῊΪΐβ 5] δος τὺ Ὀ6 ἄὰς ἰῃ ρατὶ ἴο ἴδε Ὀ6]1οΥ ταὶ νοϊλεῃ 
ποῖα τῆοτὲ Ὠςεάρεα ἰῃ δηὰ γυδτάεα ὈΥ ϑοοίδὶ διτδηρσοιηθηῖβ, δηὰ 

Ιε585 Ἔἐχροβεά ἴο τειηρίδιίοῃ ἴδῃ τηδῃ ; ὃὰϊ ἰξ ἰ8 ΠΗ ἴπ6 τοϑυὶς 

οὗ τῇς ἕδοι [δαὶ ἴῃ ἴῃς ΟἿ. (85 ἰῃ τοοϑὶ δῃοίθηϊ ἀπά τηοάδγῃ νοσΐκβ 
οπ ῥγδαςιίοδὶ εἰ ἷς5) ἰΐ ἰ8 ΟὨΪΥ τῶθη ἴπδὶ σὲ δὰ ἰῃ τηϊηά, ἴῃς τιογαὶ 
ἱπάερομπάςηος οὗ ποϊθθῃ ἢοΐ δεὶῃρ ἀἰπίποιν τεοορηϊζεὰ. Τῆς 
ΟἿΪΥ δ άγεβϑεβ ἴο οθῃ 88 βϑ00 ἢ ἰῃ ΟἿ. ἅγὲ ἴῃς ἀδηυηοίᾳιίοη οὗ 

ἴὰς Ἰαχυτίουβ ἰΔά 65 οὗ Τεπιβαίετα ἰῃ 158. 3.5- 4' (οοπηεοῖϊςα τῖτἢ 
τῆς παιΐϊοη᾿8 ἀείδοϊοηυ ἔοτὰ Ὑδανθ ἢ), δηὰ ἴπς ϑἰπλ ας βαγοδϑιὶς 

φτεάϊςξθοη οἵ Απὶ. 4᾽ ὁ, ἀϊγεοιϊςαὰ αραίηϑὲ ἴῃς ρτεαὶ ἰδ ϊ68 οἵ ϑαπιδγίδ. 
ΕΖ. (1373) ἀεπουῃοαβ ἴμε ὑργορβεῖβββθϑ ἰῃ πεῖς οὔοΐα] οαρδοίϊγ. 
Βεη-ϑίγτα (255. 26} 425.) αἰτεοῖβ ἴῃς Πυβραηὰ ἢον ἴο ἀφδ] ῖτῃ 
δῖ5 οὐτίηρ νἱίς, ἀπὰ ἴῃς (ΠΟΥ μον ἴο πιδηδρο ἢἰ5 ἀαυρῃῖοτ, μυϊ 
δάάγεβϑεβ ῃ0 ποσὰ οἵ δάνϊος ἴο ποθ. [ἢ οὐγ οπαρῖοεσ [ἢ πιᾶπ 
ΠΟ ἰ5 ναζγηδα 15 τ[ῃουρῆϊ οὗ 48 πιδιτίςα (ν..5), ἀπά, ἱξ τς τηδυ Ἵοῦ- 
οἰυάς ἔτοπι 7}, ἴῃς ποϊίδῃ δραίηϑι νἤοτι ἢε ἰα ναγηθα 18 τηδετὶ θα. 
Τῆς τρδιτίοα βἰδὶς 18 τεβασάβα 85 ἴῃ 6 πογπιδὶ οὔα ; ἰῃ δῃοίςης ἰδ, 

τΏΘΏ, 85 ἃ τυϊε, Μεσα πηδιτὶςὰ δ ἢ ΘΔΙῪ αϑ6. --- ὃ. ΘΥΠΟΙγτΊΟΙ5, ἴετ- 

Ὡᾶῖγ. Οἱ τγάπρε τυονιῶρι, Ξε μδι]οῖ, 8εῈ ποῖς ου 2.5. ΤὨς βρεοίουβ, 
9οἴϊ-5ρεδκίηρ 1105 ἃτε σοτηραγεὰ ἴο ἃ Βοῃθυοοτῦ, δηὰ ἅτε βδἰὰ ἴο 
ΔνοΡ λοπεν (ἴὰς νοτὰ ταθδῃβ ἴῃ 6 ΠΟΏΉΟΥ Οὗ ἴῃς σου), Δῃ ἐχργεββίοῃ 
ὙὨϊοῦ ἴῃ Οδηϊ. 4 ἀδηοῖεβ ποὶ βϑεεῖ βϑρεεοῖ Ὀυϊ ὈΟΑΙΪγ 5ινθεῖηςββ. 

Βίοῖκ6 1} ̓υᾶρεβ, ἔγοπὶ ἴῃ 6 ρῥδγδὶ οἰ ἰϑτα, ἴπδὲ τῆς νοτὺ αγοῤ ἀοεβ5 ποῖ 
Ὀεϊοις Βετε, Ὀὰϊ μα48 δε ἰηϊσοάποςα ἔτοτα Οδηῖ. 4.2, απὰ ἴμαϊ νὰ 
βδουά τεδὰ Ζἔὲε ἄξε . .. αγὸ ἀσμέγ,; ἴῃς επηοηἀαίίοη ὨαΓαὶϊγ ἱτα- 
φίονεβ ἴδε τυγίμπι οὗ ἴῃς Ηδῦ., δηὰ ἰ8 οἰπογιῖβα ἱτιρτοῦ Ὁ Ϊ6 ---- 
τῆς ϑυγθοίῃθββ οὐ ΠΟΏΘΥ 18 ἃ βιἰδῃάατὰ οὗ οσοταηραγίβοῃ ἰῃ ἴῃς ΒΙΌΪ6 

(7α. 1415 ΕΖ. 3 εν. το" ψ το 1190}3), θαῖ ἠοῖ μογ πιουϊῃ πος 
ἸΙΡ ἰ5 οα]δά ἤσῃου; τὰ ταϊρῃῖ, ρεγῆαρ5, 588 Υ ὧγε σέο ας ἀσηέν, οἵ, 

γέ ας ἄσμεν, τμουρι, πῇ]]Ὲ τυσγαῖς ἀτε οδιοὰ ἄσμεν (1653), τὰς 
τοουτἢ οὐ ἴῃς Πρ ἰ5 σαῖμιοσ ἴῃ ϑουσος ἔτοτα νῃϊοῃ [π6 ΠΟΏΕΥ ἀτὸρ8 

οὐ ἤον. --- Τδὲ ἴοττη τεμάογοα τυσγας (ΕΝ. σισιεζὰ) 8 Ῥσορεσὶγ 

}αίαίς (τοοῦ οὗ τς ταουϊῃ), ἴο το ἴῃ 6 τοηρις οἰεανθθ ἔτοτι 
ἴαὐγοι (1Δπι|. 44) οὐ ἴτοπι οπιοιίοα (]οὉ 292), ἴῃ σεβυὶ Ὀείηρ 
ϑοιποταοβ ἀυσθηςβ5 (ΕΖ. 25); ἰΐ ἰ5. τὰς ογβδη οἵ ρῃγϑπίςδὶ ἴδβίς 
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(]οῦ 123), δοὰ τβδηςς σογῶεβ ἴο Ἔἔχργοββ ἱπίεϊδοῖυδὶ ἀϊδοογηπιοπξ 
(ὙῸ 65); δηὰ ἰξ ἰβ υϑεὰ, 85 πεσε, ἔοσ ἴῃ8 νοοδὶ σαν! ἃ5 ἴπε βεδὶ 
οὗ βρεεοῦ (87 Ηοβ. 8,) ; 115 “»πποοζάπεςς ἀδηοῖεβ ἢβδίςειυ (295) οΥ 
ΒΥΡροοτσίβυ (ψ 5} ; 80 ΕὩρ. τ"»ποοζά ρα οίζν. --- ΤΉς νοπιδῃ ἰ5 ἀς- 
βοὈθα 85 τηϊβίγοββ οἵ Ἷδ νην, δηοϊηρ πογαβ ; 866 ἴῃς βρεοίϊπιθῃ 
οἵ Ποῖ Ρεγϑιυιδβϑίοῃβ ρίνθῃ ἴῃ 7 ἢ. Ἐδβῆΐ δπὰ οἵδε [εν ϑῃ ἐχροϑί- 
ἴοτβ δβχρί δία τῆς ἤφιτγε οἵ ἴῃς νοζηδη 85 ΕΡΙ ουγεδηΐβιῃ (ρῃ]οβορῃϊ- 
οαἱ 3οορεοβηι, ἱστοὶ! ρίου5η 655), ΟΥ 88 ἈΘΓΟΘΥ ἰῃ βϑπογαὶ (ἰποϊυἀϊηρ 
ἰΔοἸαῖτγ) ; δῃὰ ἴξ νγγαβ β' πλ}]Ατὶγν 4]]ςρογζθα ὈΥ ϑόσας βαεὶν ΟἈγϑδη 
τὶ το 5. --- 4. ΘΥΠΟΏγτηΟΙ5, ἰογηδῖγ. [11. 2λέ ἐπα (ΚΡ. πεν ἐπα} 
47 ἀξρ ἐς ὀέζίεν, εἴς.) ἴμδὶ 15, τῆς ἤπαὶ ουΐσοτηε οἵ γοϑαϊ οὗ το δι! 5 

ἢ Ποῦ; ἴδε ἴοτ ἐη4 (ΗςὉ. σἀαγ να.) αἰνσαγε ἰηνοῖνεβ ἴῃς ἰάεα 
οἵ ἤπαὶ Ἰυάρτηεηῖ. [ἢ οοηῖταϑὶ τὴ ἴῃς ϑνεθίῃα85 ἃπα 5πιοοῖῃ- 
8688 οὗ [ῃς ᾿ΟΠΊΔη᾽ 5 Βροθοἢ δηᾶ ἀδιηθᾶποσ ἰ5 ρυὶ ἴἢς ὈΪ[οΤη 655 
δηὰ 5βδγρῃβββ οὗ ἴῃς ἀοοόζὴ 5ῃ6 Ὀτίηρβ οὐ πηξη (ν.). ᾿ογνιτυοοαῖ 
5. ἃ 5υτῦοὶ ἰῃ ΟΤ. οἵὗἁ 5υβετγίηρ, δ5 ἴῃς σεϑυϊε οὐὨ τηδη᾿β ἰη)]υ5ιῖςς 

(Απι. 97 612), οὐ 88 αἰνίῃε ρυπίϑῃητηεης (Ὀ 1. 2951) 7εσ, οἱ) 22} 
1μἅτὰ. 3.5.2) οἵ, 85 ἤεσε, 88 ἴῃς Ὡδῦισαϊ ουϊοοπῃς οἵ τηδη᾽8 5ῖῆ. Τῆς 
Ὀἰδηὶ πιεδηΐ 18 βοῦς βρεςοίεβ οὗ “4γζερείσία 5; ἴδε ποσὰ ἰβ ὑσοῦδΌΪ 
Πέτα υϑεα ἰῃ ἃ ρεμοσῖς 86η86 ; ΟΥΚ. ὀέζ, τῇς οΟἾΠΕΥ  θ5. σόσέμ έν. 

- ὅ. ϑγυποηγτηου, ἰεσηδιΥ. ὅες 213, 2 εαδὶ 18 Ὦδτς ἃ ρΐδοε, -Ξ- Ζὰέ 
γεαΐν 97 ἀξαζὰ, τε ϑλεοὶ ---- Ζεαα ἀοτνη τ 5 'ϊ. ἑαξε ἀοίάα σπ (85 
ἴῃ Ψ τη) Ξξξ εἴαυε ἐσ, Μοζοτν (οτ, Ζεεῤ) τὰς ῥαϊὰ Ὁ. Οὐ «δλεοῦ 
866 ποῖδ οἡ 12, ΤῊΣ ψΟπιΔ 5 τηΔηηοῖ οὗ ᾿1ξε ἰ5 ταργθβθηϊθα ἃς 

[λϊαὶ ἴο δαγῖ αν ψγ6}}- θεϊηρ --- ἰο δηἴεσ ἱπῖο σε οβ ἢ ἤδτ 15 ἴοὸ 
8ο ἴῆς ψΑΥ ἴῃδὶ 5ῃοτίΘἢ5 ΟἿ Θ᾽ 5 ἀδγϑ5 ; [86 ρυτοὶν τηοταὶ 5άς οἵ τῆς 

Ῥτοοθάυτε ἰ5 ποῖ τοίειτεᾷ ἴοό. ΤΠ ΐβ 5 ρατγὶ οὗ ἴῃς ρεῆοσγαὶ τερτε- 
βϑηϊαϊίοη οὗ ἴμ6 Βοοῖς [δαὶ π]οϊκεάπηοβα Ὀτίηρβ ἀθαῖῃ, ἰμαὶ 15, ὑτε- 

ταῖυγα δῃ ἃ ὈΠΠΔΡΡΥ ἀδεδίῃ ; 50 25. 5 4. ὙνΒεῖδεῦ ἴῃ (πε ῥγεϑεπὶ 
οᾶ86ε ἀδαῖῃ οοΐμεβ ἤοτῃ ἴῃς νεακοηΐηρ οἵ ὈΟΟΠΪγ βισεηρίῃ οὐ ὉῪ 
ἀϊγεος ἰηϊεσνεημοη οὗ Οοὰ ἰ5 ποῖ βαϊὰ. Τα σοῃπεοίίοῃ ἀοεβ ποῖ 
βυρρεϑὶ ἃ σϑίδγοησς ἴο ἰεραὶ Ῥυῃϑῃτηθηῖ, --- Οτῖς. : ,ο0γ, 26 Κεε! οὗ 
»οῶν (ῥεῖ. ἃ Ῥῃ]οβορῃϊοδὶ δρβισδςῖοη) σαα ἀσγ ἀεοοείαέες τοῖτὰ 

ἄεαίά ὦ Ησάες, απα ἀδν τέτῤε αγε πο βρνιῖν βχεά, ραταρῆγαβς, τυΐζὰ 
ἰηβίοδά οἵ 2, ἱπεοττεοῖ ἀϊνί κοι οὗ ἴῃ νϑῖβθ, δηὰ οοῃβεαυςδηῖ ἰηϑετ- 

4 8:6 (εϊβἰυ5, Α᾽εγοδοίαπίομνε; Ὑτιδίγαση, δωρνο,; 1]. Η. Βαϊους, δίαπες ο7 ἐδε 

Βιδέε. 



ν. κ6 1ος 

Ὠοῶ οὗ ἴδε πἠεραῖϊνε. [,ἱ., φεοοηά οἱ.: ἀέγ σε φεημεαῖς τρί 
“φε ὥγνκαϊεγενονίδ οὐ “δε ἀεαά (σά ἐπ)εγ05). ---Θ. Τοχὶ δηά ἰγδ9- 
λοι ἀζε υποετίδίη. Τῆς ΗςΌ. τοδάϑβ : “6 ῥαίὰ 9 γε ἐκεί «δ [οτ, 
ζἀσω »εαξε ἐευεί, λέν τοᾶγἪ αγὸ πρηρέαδές [ἐοέζεν, γεεί, τυαπαἶξν ανε- 
ἀξ: », ἀκ ἄμοιυς ποῦ ἴοτ, ἐάσω ζμοισεεί πο]; ἴδαὶ ἰ8, ἀξ τυᾶγς 

ἄγε τρριςζαδίς ἐπε ογάεν ἑλαί τ'ες νιᾶν ποῦ [οτ, διαί όοω »εαγεε ποῖ] 
2γέβανγε τε ρῥαϊὰς οΥΓἹ ἄγε; Ὁαπϊ ἴῃ βεθηΐζθποαβ ἰῃ τβὶοἢ ἴῃς Ῥγοιδϑὶβ 

ἰ5 ἱπ:τοάυοεα ὉΥ ἦζσ., ἴῃς δροάοβίβ αἰνγαγβ βἰαίεβ ἴπαὶ τὶς ἢ ἰ5 
ἄοπε ἴῃ ογάδγ ἴμδὶ βοπιεϊμίηρ εἶβα πιὰ ἢοΐ Ὠάρρεῃ (ἰδς ἵπνο 
τῆϊηρβ στηυβῖ, οὗ οοὐυτβε, ὃς ἀἰβεγοηῖ), νι Ὦ 6 ἄστεα τς ἴνο οἶδυβε8 

'ἃτε Ἰἀδηϊοδὶ πῃ τλεδηίηρ ---- ἴο 54 ἴπᾶὶ ὮΟΙ ραῖῃβ ἃγε υῃϑίδθϊα ἴῃ 
οτάοσ τῃδὲ ΠΟΥ ΠΙΔΥ ποῖ ὃς 5[ΔὈ]ς, οἵ, ἰῃ οσγάοσ (μαὶ (βου, [{ τῃοὰ 

τΔῚΚ 1 ἴΠ6πὶ, τααγεϑὶ ποῖ Ὀδ 5ιΔ0ϊ]ς (οὗ, 4), εῖνεβ πο βεῆβε, δηὰ 
οου]ὰ ποῖ δᾶνε ὕεοη πτὶτῖθη Ὁγ τς Ηδεῦ. δυΐποσ. Το Απς. Ὗι88. 
ἴᾶκε ἢσϑὶ οἱ. ἃ5 δὴ ἱπάδρεπάςηϊ δῇιστηδϊίοη ράγα οὶ ἴο βεσοηά οεἱ., 
δηὰ μᾶνε πο ἰηβϑιοδὰ οὗ ζχῳ δπὰ (ἢ ϊ5 ηο ἀουδὲ ρίνεβ ἴπε ῥγοροσ 
ξεπεσαὶ ἴοστῃ (Ὀυϊ ΕΝ. “9 δαί. . ποέ ἰ8 ἱτῃηροββὶ Ὁ] 6). Τῆς οοη- 
πεσοῃ ἰηάϊοδξεβ ταὶ ἰξ ἰβ ἴῃς ποίη (δπά ποὶ ἴῃς τηδη) ἴδιδῖ ἰ5 
βροΐίκδεῃ οἵ [πγουρδουΐ (ἢς νεῖβα ; ἴῃς νει ἰῃ ἢγβίι ο]. πηθδῃ8 »πσζέ 
2ἔαπε, δπὰ ποὶ ἐμέ οη, τυαΐξ ἐπ (Απς. Ν΄ιτβ8.), οτ, 2οημαΐδρ (ϑοδαϊ. 
ἘΝ. πιᾶγρ.). Τῆς ἰαϑὶ ρῆγαβα οὐ ἴπε νεῖβθ, σὴς ἔμοιυς ποί, ἰ5 
βίσδησςε, δβεῖμεσ ἰ Ὅς τ ὴ ἴο πιϑᾶδ ἱπαὶ βῇ6 Κηονβ ποῖ ἴπαὶ ΠΕ 
ΜΑΥΒ Δ͵Ὸ ὑῃϑῖδ0]6, οὐ ἴπδὲ δῆς ἱζηονβ οὶ ψὨΠ ΠΟΥ ΠΟΥ αγ8 γαπά τ 

- ιῃς ροίϊηϊ ἱπάϊςαιεα Ὁγ ἴῃς σοπηθοῖίοι 15 δοΐ δος ἰφηόγδησα (ἰπ 
9" Ἰσηοόσγδῆσς 18 ἀρρσορσίδίεϊυ ἰηϊιτοάυςεα, δὰ οὗ ψ 355), Ὀυϊ τῃς 
ΘΝ] οδαταοῖεσ οὐ ΕΣ ραῖδβ. Ουΐ νϑῖβε ἰ8 οἰδαγὶν ἱπίθηάεὰ ἰὸ 

ἜΧΡΓΟΒ5 ἴπ6 οοπίγαβὶ ἴο 4: ποτὲ σιαζέ ἐευεῖ “16 ῥαϑὰ ο7) τὰν ει, 
μεγε σάσ ἄφες ποί »παξε ἐξυεῖ τὰε τυᾶν φί ἄγε, ἴμποτε ἐξέ αὐ τὰν τυαγς 
ὁε »νιαΐφ ἥγνι, ἤετα ἀκγ ῥαδὰς αγὸ μησίαόές ἀπά, αἴϊετ πο Μὰ 
εἐχρϑοῖ δὴ ἽἼχργαβϑϑίοῃ Ξξ ποῦ 3γγη. ὙΒοσα πηϊρῃϊ βθαπὶ, πισίῃοτ, ἴο 

Ὀε ταυϊοϊορν ἰῃ τῆς ἴοττλβ σα} φΓ ἤϊε δὰ »ιαξε ἐξυεί, βἴπςς ἃ "νὰν 
τηαϊ Ἰεδὰς ἴο 1 τηυϑὶ οὗ πϑοαβϑιγ, δοοοτγάϊηρ ἴο ΟἿ. υϑᾶρε, ὃς 

Ἰενεὶ; Ὀυὶ γε μεῖὲ ἄρρεᾶζβ ἴο βίδηἀ 5 οοηῃηϊγαδὶ ἴο ἴῃ σξαζὰ οἵ 
ἴδε ῥσεσεάϊηρς νεῖβς, δηὰ ἴῃς νεσῦ πιᾶν ὃς τεϊαϊποα ἰῃ ἴῃς 56ηϑ8ςε οὗ 
2τγεβαγε, οὐ τλὰγ Ὀε οπαηρεὰ ἴο οἢδ τιδαπίηρ ἡγέσαὶ οἵ ἐμ’ ν, 83 ἴῃ 
ἴδε Νετβίοπβ. Ὁ πρᾶν, τῖτὰ χοῦ δ Ὀ  Πγ, τεδὰ : οὐδ φγέῤαγες ποί 
ἃ ἀΐράτοαν “7 ἤζε, ἀδν ῥαίὰς τυαπάξν απά ἀγε ποί βγνε. ---- Νοῖσι- 
βίδηάίησ ἴῃς υποετίδίμτε5 οὗἨ τῆς [αχὶ, ἴῃς ρφεηθσαὶ 86ῆ86 οὗ ἴῃς 
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νΕΙΒῈ ἰ8 οἶδᾶγ: ἴδε ρῥαϊῇ οὐ ἴῃς Ὠαιοῖ '5 ἀπβίδοϊς δηὰ ἀοες οὶ 
Ἰεδὰ το Ἰϊξε ---- τῆς νοῖξα βίδίεβ πε ρϑῦνου πμδὶ ν." σίδϊες ροβι νεῖν, 
τηδῖ ἰ5, 8) Δη64 ΠΟΙ δϑβδοοίδῖεβ δὰ ἀοοιηδὰ ἴο ἃ ρῥγετηδίυτε δηὰ 
ντεϊομεὰ ἀδαῖῃ. 

1. Ῥτορ ἴδε 1 ρεῖξ. βυῆς.; βεε ποῖς δῦονε. --- :ῶ ντὶϊες ἢ δς ἴῃ 4, Ἀδγοιςξ 

(8ο 46, ΟἿΪΥ εἰῃρ.), εχο. Η-Ρ 23, 252, ψὩ]ο ἢ δανε φρονήσει. Ψ.Β! Ὠδς ἀουθδὶεῖ, 
ἢτεὶ -- (δ “ἱ. (Υἱτἢ ον εὶ.), δεοοπὰ -- ἮΝ ΘΞ. 55. ἴῃς Ἰαϊίες Ὀεὶπρ σοττεςιίου δῆες 
Ὦ. Βείνπεει (ΒΒ απὰ 3Ξ ἰξ ἱβ ποῖ ἐδὲὺ ἴο ἀεοίάς; 38 ἰς ρεγῃ. ἰανογεὰ Ὁγ ἴδε 
Ῥδγα] εἰ δι. --- 3. Τὸ “Ὧθὴ Βὶ. δρρεπὰξ βυῇ Ἵ, ὑεῖς ἰς ργορες (85 βι}).), 
Ἰβουρἢ ποῖ πεσοββαῦῦ ἰῃ ροεῖίοδὶ βίγε. δ, τα κίηρ Ὃ δα βι}0]., τεπάες “τὸ ὉΥ 
Ῥαββ. [τηρί. δἀπὰ ἱπφετὶ 2 Ὀείοσε “Ὁ. --- Ἦ γιϑιο; (ὃ ἔννοιαν ἀγαθήν. ---Ἰο ν 
Φδν" (4) ἄισθησις δὲ ἐμῶν χειλέων ἐντέλλεταί σοι Ξ- ΤΣ) 5 ὙοΦ πἰ Ος. 
δἀοριεὰ ὈΥ Β1.)}; ἴῃς οἵδε, ΜΘ5, οἵ (ὃ ἄισθησιν. . . ἐντέλλομαί σοι -Ξ- 

ΤΥΜ . «Ὁ; οὁα ἴδε οδ)εοϊΐοι ἴο 15 τεδϊης δηὰ ἴδαὶ οἵ 38 :ες ποῖς δϑονυε. 

Το Ῥδβεαῦε ἐβου]ὰ ρεζῆδρϑ εἰδιὰ δ5 ἐοϊϊονν (οἴ. 2}1- 4) : 

ὙΌΣ" ΠΡ ΠΡΌ ὙΌΘΠ 
πρὑτον ΓΥΊΟΝ πνη5) ΠῚ ΠΟΚῸ Ἴ.ΠΡ 

Οχ, ἴδε γαῖ Βα! ΟὨΪΥ οὗ δεοοπὰ ᾿ΐπ8 τῦδυ Ὀς ἱπβοετίεά, δῃὰ ννὰὲ 25}4}} [δε δανε 

ἃ οουρῖεῖ αυδίετπαιγ-ἴεγηδῖν. --- ὃ. (5 (ἀπά δὸ βυδεϊδηιία!γ Ἐ.) ῥτεῆχες μὴ 
πρόσεχε φαύλῃ γυναικί, τ- ΣΝ ΟΜ 2 ΦΡΓ ὃν, δραῖπει ἡ Ὡς (ῃς οδ)εστίοη 

Ὀαβεὰ ου ἴῃς τἈγιμπι βεετηδ ἀεοίδῖνε, [ΠουρὮ βοπς δυο σοπηεοιίηρ ρῆγαβε (5εε 
ποῖς οἱ ν.3 δον} 15 ἤεοῦξβδιγ. --- Ὁ τν; (δ πόρνης, ΞΞ Π)}, οὐ ἔτες τεπάεγίην 

οἵ ἾΆ.--- Ἦ νηη; Ἐ, κἰἰσέμς (ΞΞ νιοῦε ἀλη οἵ τἰεεξεν), ἴτες ἴγαῃβ. οἵ 32, οἵ 
Ῥει. ἔτοπι βοῖβε ἔοιτω οἵ ὅσ" 7. -- Ὦ ἸοϑῸ; (Ο πρὸς καιρὸν Δρρατειῖν (14 0.) 
ἴοσ πρὸ ἔλαίου; ΣΘ ὑπὲρ ἔλαιον; ἴον σὸν τεδὰ τὸν (7γ.). -- ΒΙ. ἱτιρτορετὶγ 
οταῖϊ ὕσοθῦ, ἩΒΙΟΝ ἴΒ τεαχυϊγεὰ ὈΥ ἴῃς ὑξαρε οὗ ἰδηρσυαρςο. --- ΤῊς ῥτπιϊτῖνα 

βεπδε οὗ ἼΠ (ἔος Ἵ.) ραίαέε ἰδ ἀποετίδιη, ρεσῃ. ἃ παγγοισ ἀρετῖυγε οἵ βδδβοδϑε 
(6ες. 7ε:., ὈἾ1Π1πὶ. Ζεα. Δέμρ. Αεἰὰ., οἴ, ρ»τς Ὁ»); ἴδε ν. ἰς ἀδῆοτω., ΞΞ ἰῷ 

.ΑΥΔΌ. 29 γμὸ ὦ ελξἰα᾽ ς βαίαίε (τῖϊ οβενεαὰ ἀδῖες, εἴς.) ψβει ἰτ ἴδ παιοθά, ρτοῦα- 

ὈΪΥ ὈῪ ψδᾶγ οἵ ἀεαϊοδίου ἴο ἴδε οἰδη-ἀεῖτγ (ΥΥ. ΒΕ. ϑυνιι, Αἰ μσλΐρ, Ρ. 154), δα ὰ 
Βεῆος Ρετὰ. ἐμέδίαίε, ἀράϊεαίε, εάὐμεασέε; ἰῃ ἩςὉ. ἐγ αἦρε ἃ ςὨ]ὰ (225), αἀράϊεαίε ἃ 
Ρτὶναὶς τεείάεηος (ΠὈι. 205) οζ ἃ ἵετωρὶς (1 Κ. 858); οἴ. οοῖς ου 225; ἴμε ργορες 
πᾶτης Ἴυη (ἡ ἴὶ Ὀε ΗςὉ.) τοῦδὺ, κε Ατδῦ. Ἴ., τρεϑὴ ἃ τιδῃ οὗ ἐχρεγίεῃος οἵ 
νϊεάοτη. Οἱ. [,Δπε, Ζεσ.; ΒΒ. --- Οκ δ κεὲ 1δρ., Ρίηϊο. --- 4, Ἱπειεαὰ οἵ Βὴ 4: 
(9) ὦ μας δέαη (Ὁ ΞΞ 10); εἶ, Ηεῦ. 412. 5. Βαδ 10 ἱπ ὈοΪῈ οἴδυδες, δ᾽ ἱπ ἢ οῃϊγ; 

ἴδετε νᾶ οοῃ ηιδίοῃ Ὀεΐνγεε 9 δῃὰ Ὁ ἱπ Ὡς Ηςεν. Μ55. (εδεγὺ ἰῃ εἰϊμεν ἴῃς οἷά 
οὐ ἴδε φαυδζο βου ρί). --- Αἰ επὰ οἵ 5 (6 τβεϊοτίοα!γ δά ἀς εὑρήσεις, ἀπά 45. τπιδκες 
δαῇ. ἴὸ γλπΝ Ρἷθ,, τείετ:ς ἴο 115 τοογαἷ; ἴῃ ν. (ἢ πη). --- δ. Οπ ἴδε ρᾶγᾶ- 
Ῥδγδείηρ ἱεχὶ οἵ (δ βεε ποῖες οἵ ἄρ. [δγρ.; ἰξ ραγαρῆγαξες βυῇ. ἴῃ “57, ἴα Κεβ 
Τυτλν 85 ἩΠ, Βα5 γν Ὀείοσε γτο, δηὰ ΝΙ οὗ Ἴογ, Ὀείοτε οὶ ἰξ ἰπϑοτῖδ περ.; 

88 Οι. ἼἸοο; Ἐ, ρεπείνανί; 558 πρὸ (Ξ Θ); Βὶ. νυυτῖϊες το Ύ δίηρ.; ἴδετε ἰα 

20 τεδϑοῦ ἴογ οςβδηρίηρ ἢ, υη]εδα, ἃς ᾿π 238, ρσερε. Ὀε ἱπβευϊεὰ Ὀείογτε γῸ δηοά 
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υνμν, τδουρὴ ἴΒεξε τοδὺ εἰδπὰ δ5 οὐ)εςϊίνες ψεϊϊβοαϊ ῥτεροειίοῃ. --- 6, 3Ὲ 10 ἱ 
Ὡσιῖηε}]ρίθ]ς; τὰς οοπηεοϊίοι τεηυΐτες ἃ πεξ. (ρει. 53), ἂς 41} ΑὩς. Ντεδ. ἴδκε 
ἔς. ϑυοσοεεάϊηρ ἱπίεγρτγεϊδίίοως Βανς Ὀεαι ναγίουβ. Ταϊτσά, Αδοσα Α΄ αέονε, 9 α : 
«ο ν»εοὔ ρον ἐδε ῥαίά ο7 ἐὲε (ἴμδὶ ἴβ, ἴο ἀΐβοονε, ἴδε ργεοερίῖβ, ορεάϊεποε ἴὸ 
νυ Βῖς Β ἰς τηρεῖ τενδγάεὰ ὉῪ Οοά); Ἀδβδὶ: οἷο "οί ρον ἐξέ τυαν οΥ {ἀξ ἐϊε οἵ 

ἴδε νυνοσδῃ, ἴοσ 4]}} Βεσ ῥδῖδβ Ἰεαὰ ἴὸ ἀδαῖμ; ϑ.μΌ]επβ (οοπηεοιίης ἴὰ νἱ ἢ 55): 

(3Βε Ρἱυηρεβ ἱπῖο 58ς0}) ἡγε δεγολανες σἦφ «ἀοερδα ῥοναϊεν, εἴς., ἀπ !ὰ ροββὶ οἷν 
τερεὩϊ (σι τεβυὶϊὶ το δἣς πῖδμες ἴὸ νοΐ); Ὁ. Β, Μίςξ.  (Βεσ ψᾶγβ ψδῃάετ) 
ἦε: ὁἄοι ῥομαάΐεν, εἰς.; Ἐπ. αἱ. ἐπέ «16 ῥομάεν; Νονδοὶς, ϑιγδοὶς :- δέω σάἊε 

πῶ» νεοί ἐμΖ2 σε; Κδταρ.: ἐδαί τάς ""ῶν νεἶσε; Ὧς. (δἀοριπρ δὴ υπίεπδοὶς 

γα] δου οἵ 10): “{φ ἐξ Ὡν γονε οέθγίηρ, Νογεβ: σἀξ ρέτιες "πὸ ἀδεά ον, 
Ἐτϑμὶς. οὔτ (ἢε Ἰΐπε 85 ἱποδρβθ]ς οἵ βαιδίδοϊογυ ἰγϑῃβίαιίομ, Ὀὰϊ ΤΙ ΏΚ5 τΠαὶ 

Φ εἰνεβ ἴῃς ϑεηβε ριορεῦὶ᾽υ. ΤΏς οὐ]εοϊίοτβ ἴο 10 ἃτε ἢγβὶ [158 ροβίτοι (Ὡοὶ δὲ 
Ὀερϊπηΐηρ οἵ οἶδι86), δπὰ βεοοπάϊγυ, ἴῃς ἰἀε πο ΠΥ οἵ σοπίεπὶ οὗ ἴῃς ἵνο οἰδυβει; 
ΟἹ ἴδε ξυρροϑεὰ 5ἰτπηϊ]ασῖεν ἴῃ δ Ἰαβὲ τεβρεςὶ οὗ 138 (η5Ὸ", οἰϊεὰ Ὀγ Νον.), 
5ες ποῖς οἱ [δαὶ νεζβε. ---- Ἦ τὸν; 95. ΜΡ ν, ταϊσυτιηρ οὗ μην (Νορεὶ). -- 

ἮῚ Ὀθργ; Θ ἔτεεὶγ ἐπέρχεται (Δῃὰ δο 6.0); Ἐ, σνεῤωίαν, τείεττίην ἴο φεαες 
νιδ, οἵ ἴο φγέσεως ν.δ; ΟΥτ. Ἴη σεόνεγί. ἸῊ ταδὺ Ὁς τειϊαϊηςα, --- Ῥ γΠΓ κὸ ἰς 
οὔΐτιεὰ ὉΥ ΒΙ. 85 τωδιτὶπρ ἴῃς ραγβ)]ε βπι; ἰξ 8 τ υτ γα ον δηὰ ἱπ 8επβα 
ἱπαρρσοργίαϊῖς. Τῆς Ὗτεβ. τεργεβεηῖ ἾΗ; 4 ((0]1. Ὁγ 9535.) καὶ οὐκ εὔγνωστοι 

(τεζεττίηρ ἴο τροχιαὶ), ΞΞ «ἦς ἔνοιυς ἑάενε νοΐ; τ, τερτοάἀυοίης 38) ἐχδςοιῖὶγ (οπΊΥ 
Ῥτεῖ. ν) κρὸ μκῦν; Βοδυϊι, ᾿ἀσρα ομνζ, πὰ 50 τηοεῖ ἰδῖετ ἐχροβίϊοσς (85 ΕΝ.) 
«ἂς ἔνοτυς (οτ, οὗξεγυε5) ἐ] ποῖ, Ο. Β. Μίοδ. : “ο 24 ἕλοι ἀνποτυεεί πο (νὮετε 
ἴδου δεῖ). ϑοηῖς ἐχργεξβίοῃ ἢεῖε βεειηβ τεηυϊγεὰ ὉΥ ἴπε τ γτθτω, δῃὰ νγὰ πλὰν 
ἀουθιαΠν επιεπὰ ἴο 5)" (45). 

-14. Αδεῖ τἢ18 ρεηθγαὶ ἀςβοτριίοη οἵ ἴῃς Ῥε1}5 οὗ ἀββοοίδιίοῃ 
Ὑῖτ τῆς μαιῖοι, 6 ἀἰϊδοοῦσεθ στορϑαῖδ [80 ἩΤΑΙΗΣΙ δροϊηεῖ ΠΟΥ 
(ν7.5, θαδίηρ ἰδ ὁπ [80 δυο 8.16 ὈΣΙΩΚ6, ὩΘΙΒΟΙΥ, 1οε8 οὗ 
πο α ἢ (ν. 5), ἀρὰ οἱοείηρ τ ῖΐὰ ἃ νἱοίασο οἵ ἴδο ν]᾽οῖσλ᾽ Ε 120- 

Ἰδβὲ σοβτοῖ (ν...}"). 
7. Νον, τμεσείοσε ἐτῶν δοῖ,; Βεαυίζεῃ ἴο τὴς, 

Απὰ ἀερατῖ ποὶ ἔτοτῃ ἴῃς πογὰβ οἵ τὴῦ τοουϊδ, 
8. Κεερ [ὮῪ ρδιδ ἔδγ ἔγοτι Βεσ, 

Ὅο ποῖ πεᾶσ ἴῃς ἀοος οὗ Βεσῦ Βουβε; 

9. Ἰκεὶ ἴθουὺ ρσίνε πρ [ὮΥ «γε! » ἴο οἴδετε, 
ΤΒε (ἴοἱ] οὔ 1Ὲγ γεᾶσε ἴο ε δἰΐεπβ 

10. 1,εϑὶ ἸΓΔΏΖΕΥΣ ἘΠ]ΟΥ ΤὮῪ δυραΐδηςε, 
᾿Απὰ (ἂν Ἰδθοῖς (ξο ἴ0) δῃ αἰϊεηῖς βουβδε; 

ΣΙ. Απὰ ἴδου ρτοδῃ αἵ ἰδεῖ, 

ΝΒ εΣ τὴγ Ὀοὰγ δπὰ βεβὴ δὲ οοπβυτοεὰ, 
12. Απὰ δδὺ: “ΑἸδβ 1 1 ἢανε Βαϊεὰ ἱπειγυςϊίου, 

Ἀπὰ ρυϊάληοςε 1 πᾶνε ἀςερίϑεὰ; 
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13. 1 ὃὅδνς ποῖ ᾿ἰδίεπεά ἰο 18ε νοΐοε οἵ τὰ Ὁ τοδοδθοι, 
Νὸος δεδαεϊκεπεά ἴο τὴῦ ἱῃπεισυςῖοτς; 

14. 1 δεαὰ νεΠηίρἢ οοταε ἴο οοταρεῖς ρτίεῖ 

ἴῃ ἴδε οουρτεροίίου δηὰ ἴῃς δεβοιι Ὁ ]γ."" 

Ἴ, 8. ϑγηοηγηιουϑ, ἰεγηδιγ. Εχμοσίδίοη : “ βεείωῃρ βῆς 5. 89 1 
δᾶνα 544, ἀνοὶὰ μεσ." Τῆς ΗδρΡ. μ48 ρίυ. τσμς, Ὀὰϊ τῆς 5ίῃρ. ἰ5 

οϑἰ]εὰ ἔοσ ὉῪ τῃς ταδὶ οὗ ἴῃς δά άγεβϑβ, δηὰ 15 ἐουῃά ἰῃ ἴῃς στ. δὰ 
τὰς [Δπ. Τῆς πουιδὴ (ργο Δ ὈΪΥ τλαττιεὰ, Ὀυϊ πμοῖθοσ πιαισιοὰ 
ΟΥ ἀπτηᾶττὶδ) μᾶ5 ἢδσ οὐγῃ ἢουβ6. 

9, 10. ϑγποηγτηουβ ; ν." ἰ5 Ἰδγῃηαιγ- Ὀἰηδυγ ; ν. ἢ 8 ογηδῖγ. Μοσε 
Ραγίίουϊας βιδϊειηθηϊ οὗ ἴῃ 6 1055 5886 ἰπῆϊοῖϊ5β. Ουὖν Ηδῦ. ἴοχὶ τοδάς : 
9. Ζετ ἕάσοω γίνε “ῥ ἐλέπε ἀσηον ἐο οζάενε ἀπά ἐγ γεανε το ἕλε ἐγμεῖ 
[οὐ 6 ἐγμεί οη6}, το. σεῦ εγαμρενς δέ βέεα τοίδὰ ἐὰν εἰνεησία, 
σηπα τὰν ἑσδονς (50) ἐπέ απ σὐΐεπ᾽ς ἀσώσε. ΤῊΣ σὐγεηρίὰ οἵ νι -- 
«υεαΐα, 858 ἰᾷ 7οῦ 653 (ἈΝ. “υδείαπεε). μὰ νϑ (ποι βε απ ἰη- 
τοηάεά ἴο ἐχργεβ8 ἴῃ 6 βάτης ᾿βουρῃς 85 ν.) τῆς ρδγαὶ !ε]ΐβτω 5υρ- 
Βεϑίβ ἴῃς τεδάϊηρ τυέεαὐνά (ΟΣ ροσθαρβ ἀξ, ἃ5. ἰῃ ἴῃς Οτῖκ.) ἰπβίεδα 
οὗ ἀοπον, διὰ ἴδ ταδδηΐϊηρ Μ1}} [Ώ δ Ὅς ἴδδὶ 41} ἴῃς οαἴοσομπις, ἴδ ς 
δδγηΐηρβ, οὗ τῇς τηδη᾽8 [ἴθ ρᾶ85 ἰηϊο τῇς ἢδηάϑ8 οἵ οἴπειβ. [1 (ὃς 
τεδάϊηρ ἀοπον Ὅς τεϊαἰποά, (ἢ 15 ποσὰ πηι ὃς ἱπίοτρσεῖθα 5ἰπι- 
Ἰατῖγ, ἃ5 δαυΐϊναϊοεπὶ ἴο γεῶγς, ἴμαὶ ἰ5, τῆς ἀσόον οὗ γεαγε, τυεαέξα, 
οΑ|16ἀ ἀσπον Ὀδοδυβα ἰΐ χίνεβ ἃ τωδῃ 8ῃ ὨΠοπουδῦὶς ροβιζίοα ἀπιοον 
τεη. Τῆς ἵνο οἶδυβ6β οἵ ν.᾽ τηυβὶ Ὅς [ΔΚΚΘΏ 85 βΒυμοηγτηουβ; Μὰ 

. ζϑῃηοῖ υηάἀετβίδηα ἀση0) ἃ5 Ἔχ γεββϑίηρ ἴῃς ἔγεβϑῆηεββ δῃηὰ ρτδος οὗ 
γουϊι, δηὰ γεαγ- ἴδε αἰψυὶν οὗ ασθ. Τῆς ἴετ ἐγμε, ἱΓ ἴ Ὀς ἴῃς 
τρις τοδαάϊηρ, ἰ5 ραγα! δὶ δηὰ δαυϊναϊεηϊ ἴο οὐλέγν, τ ηρεῦς, σὔΐδης, 
δηὰ ἰ5 ἴο Ὀ6 υπἀοιϑίοοα 845 ἀεϑβοτίἱηρ τῇς ΡΓ111685 ομαγαςῖοσ οὗ 
ἴῆεϑε Ῥεζβθοπβ (ογεαϊϊζουβ, βἤαγροῖβ, ἴῃς πνοϊῆδῃ δηὰ ποῖ ἐτθηάς, 
ἰηοϊυάΐϊΖῃηρ, Ρεγμᾶρϑ, ἴῃς Ὠυβθθηα) ψῆο ρεῖ ρμοββϑϑβϑίοῃ οὗ ἴῃς νἱο- 
τἰπλ}8 ΤΟ ΘΥ. [{ ἰ5, δονγενου, ἃ βυγρτίϑίηρ ἴδῖτα ἰῃ τῃ 8 σοπηδοϊίοι 
(ἂς ρεηοσαὶ τοΐδγθηος Ὀείηρ 5: ΡΥ ἴο [ἃς ἔδοϊ [πα ἴῃς τηδη ἰοϑεβ 

ἢ Ργορετίγ), δῃά βδείῃβ ἴὸ Ὀς 90 σία οὐσοῦ ἴοσ [ἢ ποσὰ τηδδηίηρ 
αὔτη (845 ἴῃε Ταῦρ. μᾶ95 1). Το αυδίταϊῃ ἀρρεᾶγβ ἴο ρίνθ ἃ οοτι- 

Ῥ εῖε ἀουδὶε 8εῖ οὗ Ξγποηγιηβ, ἴουΣ νογάβ 5ἰφι ίηρ “ τεα]τἢ,᾽" δηὰ 
ἴουγ 5βἰχηϊ γίηρς “ οἴμος ρειβοῃϑ.᾽" --- ἴῃ ΔΩ οα86 ἴῃς ὈΘΏΔΙ ῥτε- 
ἀϊοϊεά ἔος ἴα ἀεθαυοδες ἰ8 1055 οὗ νου] αγ πυφα] τῆ, 45, οα τὰς οἴδετς 

μαηα, τίοιε5 ἰ8 ἴῃς τενγαγὰ οἵ ἴλε νῖβε (3.5 8.5). ὝὍῊε τεέεσεηςς (οἕ. 
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ν.5) ἌἽδηποῖ ὃὈς ἴο ἴδε ρυῃίβῃτηθης οἵ ἀδαϊῃ ίος δα υἱζετεῖβ ογάδίποὰ 
ἰῷ ἴῃς Ι5γδθι ἰβϑ ἰὰνν (ΕΖ. τό κεν. 205), βίπος ἴδετε 15. ἤδσθ ὯὨῸ 
μἱπΐ οἵ δυςἢ ἃ [14] δηάϊῃρ οσ οἵ ἰεραὶ ρτοοβάυτε (οἴ. ῃοῖε οἡ ν."), 
δαὶ τῆς ἱηππιδιίίοη 8 ἴμδὶ ἴδ Ῥυηίϑῃτηθηῖΐ, 1055 οὗ τϑδ! ἢ, σοῦλα5 
ἔτοτῃ οσάϊῃδτΥ βοοίδὶ οαῦβεβ. 5111] 1688 15 ἴξ τηθδηΐ [δαὶ ἴπ6 οἴδη οῦ 
τΟΔΥ ὃς δπιδϑοιϊαϊοα δηα Ὀεοοτας ἴδιο 5ἰανε οἵ ἴῃς ἰπ)υτεὰ μυβθαπα 
(Επν.) ; πο βύς ῥγονίβίοῃ Ὄχὶβίβ ἰῃ ([ἢς ΟΤ΄. ἰανν. [τ ἰ8 5. ΠΊΡῚῪ 
τῆδιὶ τὰς Ἰἰοεητίουβ τηδη, οᾶγοὶςβ8 δηὰ ργοάϊχαὶ, ἰ5 ὑγεγεὰ οὔ ὉΥῪ 
οἴδεῖς (οι εὴγ ἴμῈ ποιηδῃ δηὰ μοῦ ἢυϑυαηά δηὰ ἰονοσβ), δῃὰ τπυ8 
βΔ ΟΣ 65 ἢ 5 ὙΘΔΓΒ ἴ0 4]16 5. ΤῊ5 18 ἴῃς 5ϊηρ οἵ Ηἷ5 ἄοοπι, [δὶ 
.νὲς 101} ῷο65 ἴο Ὀυϊἃ Ἂρ ποῖ ιἷ8 οὐ ἤουθα Ὀὰχϊ δηοίμετ᾽β, δη ἃ δ ἰ5 
᾿ς τῃυς Ὀεοοτη65 ἃ (αῖαγτο. Τῆς ροϊηϊ οἵ νἱενν ἰδ Ἔχίθγηδὶ ---- [ποτα 
ἐς ΠΟ τείεγεῃοθ ἴο σοιτυρίίοη οὗὨ 50] ; {παῖ 8 ἢο ἀουδί δϑϑυμαιεά, 
δαϊ [6 τιογα δὲ 0565 ψμδὶ ἣς {ΠῚΠΚ8 ἴῃς τηοβὶ εθεςῖνε ἀειϊοττεοϊ 
Διρυπιοηῖ, ἴῃς ϑοοίαὶ ἀεβίγυςνεῃα55 οὗ ἴῃς νὶος ἴῃ χυεϑίίοῃ. 

11-14. Τίιε πιδῃ᾿β ἰδτηθηίδίουη ονοσ ἢἷβ Ὀγοόκθη 116. --- 11. Ῥτο- 
ξιεοοῖνο, ὈἰΠΑΓΥ-ἴογθᾶσγ. 442 ἀπε (1. ἐπὶ ἂν αεγῆνις οὐ αὐ ἐὰν 
4π4}} τ σ ἴδῃ ἴῃ 6 Τα80}15 οἵ ΤῃΥ δοϊίοῃ βῆιονν 1ῃετηβεῖνεβ ; ἴῃς γοίοσ- 

δῆς τᾶν Ὧδ ἴο ἴῆς ρετίοά ἱτηπηθαϊαἰεῖν βυσοσεεαϊηρ ἴῃς ἰοβ5 οὗ 
ὙΘΆΠ οὐ ἴο ἴῃς δηὰ οἵ 116. οών απά βεεὰ (ΞΞ τἰῃς Ὀείΐῃρ, ρετ- 
5008 }}1}} ἂῖς ἐσμεωρδά, ΜΟΥ Οαΐ, ἴῃ Δ]]υϑίοη Ὀείῃρ ποῖ ἴο ἴῃς 

ῬἈγβίοδὶ σθβυ]ῖ5 οὗ βεχυδὶ ἱπάυ]σεηος (16 ροΐηϊ ἰ5 ποῖ ἐχοββ8, Ὀυΐϊ 
ἐπε ρα!ν ἀπ ἱγασλογα!γ}), Ὀὰϊ ἴο τῃ 6 ἰο85 οἵὗὨ βοοΐδὶ ροβἰοη ἂδπά 

Ῥόνεσ, ἴῃ φθῃεγαὶ ἴὸ ἴπς (λίγα οὗ ἴῃς τιδη5 6. Το ῥἱεἴασε ἰ5 
Ἰάδηῦςεα! ἰῃ βυϊδίδηος τὲ {παῖ οἵ ν.» 15, 1ο85 οὗ τυϑδ ἢ ἱηνοϊνίηρ οὐ 
Ἐχρτοββίηρ 1085 οὗ 411 {πᾶὶ πιαῖςοβ 16 Θη) γα. ---- τί. : απα ζόσι 
γεβεπὶ σέ ἔα τυλτη τὰς ἥέδλ 97 τὰν δοάν ἐς εσμπισινεεα, ἃ τελάϊηρ πἢ]οἢ 
τεργοθθηῖβ 5 ρῃϊ τῃηοαϊβοδίίοηβ οὗ οὖσ Ηδῦ. τεχί: γγσάρ, γεσευι, 
χέῤεπί ἅτ Ῥτδοιίο λιν δαυϊναϊοηΐ, ργσαπ Ὀείηρ ἴῃς 5ἰτοηραβῖ; τῃς 

τῇείο Π0Δ] τερετοη ὀοών α»ηά έεὰ ἰ5 ταοσε εβεςῖίνε τ[θΔη ἴῃς ῥτο- 
εἶβεῦ Μερὰ ογ΄ δοάν. --- 18, 18. ϑγηποηγτηουβ, ἰεγηαῖγ. [ἴ. »1»} λεαγέ 

(ΞΞ πῦγϑε!) ἀσς ἀεερίςεά (ν.3), δῃιὰ ζη2 (11 ἑπεϊἥηπεα) νεἦπε ἐαν Ὁ 
“πίπε ἱπείγμείονς (ν.2). Τῆς Ηςδ. ρτεῆχοϑ ἄστυ ἴο ἴμε πῇοὶς φυδῖ- 
ταῖῃ, ἴπ6 86η868 Ὀείηρ: ἀσῖν ἀαὺε 7 λαϊεα ... ἐἰφεῤίσεα .. . ᾿σῖν 

λαυε 7 ποῖ ἤείεπεαὶ . .. απαᾶ ποῖ ἱπεβίιηξά", δὰ αὐκσατὰ ἴοστα οὗ 

εχρτοβδίοῃ ἰῃ Ἐρ᾽ 8} (ΕΝ. πᾶ8 δῇ υπρταπιηδίςδὶ βθηΐεπος ἰῃ 
νυ ῖἍν δὰ ἄτορθ ἴδε ἄστυ ἰῃ ν.}3). Ηδῦ. δπιρίογβ τι ΐβ ἄστυ 45 ἰω- 
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ποδυσίοι ἴο Ἰδιηςηῖβ (2 ϑδῖω. τῇ Ζερῇ. 2} ΕΣ. 26} 168. 14 τῆ 
1Δπι. τἰ 21 7εγ. 4817) στὰ τῆς 5δεηβε ἀσευ ἐπγορξαδέε “δε κα), μετα 
ἄσιο ,οοὐελ 7 τυᾶς ", ἃ τλδδηϊῃρ ΜὮΙΟὮ 15 ἐχργεββεὰ Ὁγ σίας "ἡ [Ιη- 
βἰεδὰ οἵ ἴδε Ρεγί ἀσύε ἀαέεά, εἴς., γα ΤΩΔΥ τορᾶοσ ὈΥ ἴῃς Ρτεῖ. 
7 λαϊκά, εἴς. Οὐ ἐπεγμοδοι δηὰ ρνίδσμες 56ὲὲ τοῖο οὐ τ Ἶ3-- 
ὙΏΘ βᾶρὲ ΠεΙδ τόδ ῦεβ ἴἢς ρἰδὶ οἵἩ ιἰβ ἀΐϑοουξβε --- ορεάϊδηος ἴο 
ἰηδισυοοῃ πουϊὰ δανε βανθὰ τῇς τηδῃ ἔτοτα τῆ 5 ὈΠΒΔΡΡΥ ἕδίο. 
Τῆς Δαελεῦς ἃῖὲ πὶϊβῈ τηθῃ, ἰδίποιβ οὐ ἔδυ )εβ δηὰ μεδᾶς οἵ 

80 ῆοοϊβ. Ηΐῖο, 85 οἰβένεσε ἴῃ τῆς ὈοΟΚ, 1[ἴ 566 Π15 ἴο Ὀ6 Δϑϑιπηθὰ 

τῆδι ἸΏοσα ΟΥ 1688 ουρϑηϊζθα 9οβοιλοβ οἵ τηοσαὶ ἰῃϑι ισΠΟἢ ἴου γουπρ 

τωδῃ οχίβιςά --- ἱποὶρί οηϊ υπἱνοιϑὶ 165 ϑυοἷ 45 ἀρρθᾶγ ἰῃ ἴῃς βεοοηὰ 

ΠΘΠΌΣΥ Β.Ὁ. --- 14, Ῥτορτεβϑβῖνε, ἴογηδιγ. [ἀξ : ἀσά τυεϊηπιρὰ μαζεπ 
ἐμόν οὗ εὐἱὰ Ἰὰς ἐὐὰ Ὀς τοοσαὶ, τὰς ἐσηργέραδοη (οτ, αςςφρεδέν) 

5 ἴὴε οτονὰ οὐ δὰ σοτηρδηΐϊοης ψῦο Ἰεδὰ ἴῃς τηϑῃ δϑίγαυ, οσ ἴῃς 
ΠΟΙΉΤΏΣΏΠΥ πιο τ] 65565 ἢἷ5 ἀον8}} ; Ὀὰϊ 1015 ἰηϊετρτγείδιίοῃ 

ἄοε5 ποῖ ἄρτεἊ σἱτὰ [ἢ 6 σοΠΠΘΟΕΟΩ --- ἂς ἀδοίαγεβ (ν.ἦΣ 3) ποῖ ἴδαὶ 
ες οἄτης ἢδὰγ ἀεβοθηάϊηρ, νυϊ ταὶ ἢς αἀἰά ἀδϑοεηά ἰηἴο ἴῃς ἀςριῃ5 
οὗ τροσδὶ εν]}, αῃὰ ᾿ς τεῆθοῖϊβ ἴμδὶ ἢς ᾽δ5 ὈΔΓΕΙ͂Υ ἐβοαρεα βοπια- 
την εἶδα, Ὡδι εἶν, οτυβϊηρ βυβοτίηρ. ὙΤὨϊ5 86 η86 οἵ ἴῃς ἴεσττα 
ευΐ οσουβ ἰῃ 12}7 Ψ τοῦ 25; Ποῖα 1ξ Δρρδᾶζβ ἴο τπηθδῃ οἤῆοΐδὶ ρυη- 
ἸΒῃτηεηῖ. Ορηργέραδοη πὰ σεσοριδέν (ΞΥΠΟΏΥΤΩΟΙ5 ἰοττΩ5) 5, ΏΕΥ͂ 
Ὦχβί ΔΩΥ τᾶ85 οὗ ρεϊβοῃϑβ μαϊπεγεὰ ἰορείποτ, δηὰ τη ραγί συ δι Υ 

ἃ ΠΟΙΩΠΙΠΏΪὙ (ϑοιηεϊγηςβ ἴῃς τβοὶς ὈΟΔῪ οἵἁ Ι5γδ6]1165} ἰῃ οτρᾶη- 

ἰχσεὰ ρο]ῖςαὶ οὐ 7υἀϊοία! ἔοστα, μεσα ἴῃ 6 οὔοΙ41 ρσδιμοτηρ οἵ τῇς 

ΤΑΔῚ 5 ΠΟΙΩΏΓΩΠΉΪΥ [0 ἴα οορηΐζαηος οὗ οξῃοεβ δραϊηϑδὶ ἰανσ. [ἢ 

ἴῃς ΦΑΣΙ της ἐν εσν 15γ8 6} |5}} σοι πη ΠΣ Ὑ ἀΡΡεᾶΣΒ ἴὸ πᾶνε Ἔχεῖ- 
εἰδεᾶ ᾿υάϊοϊα! δπὰ ἜἽχεουῖΐνε ρόνοῖβ (Πῖ. 177 21 εν. 24...) [ἢ 
ἴδε Βογηδῃ [ἴπηε5 ἷβο ἴῃς 7 υγίϑῃι οοτητηιηἱ 65 4}} ονεν (ἢ 6 ἐταρῖγε 
βεεῖ ἴο ἢᾶνς δὰ (ἢς τίρδι οἵ }υτβαϊοιΟἢ ονοσ ΤΠ δὶ γ τρειηΌοΓ5, δὰ 
τι] νᾶβ χοῦ ΔΟΪΥ τῇς οᾶβε ἴῃ ἴῃς Οτκ. ρεποά ἴῃ ῬΡα]εβιίμς δἀπὰ 
Ἐφγρὶ." Τῆς δάυϊεγον ταϊρδϊ, ρεσθαρβ, πᾶνε Ὀδοη βεηίθηςοὰ ἴο 
ἀεαῖῃ (Ὀυΐ δες ποῖεβ ου 6533) ; ἢ 9665 ἴῃδὶ 6 οδπὶῈ Ὠδᾶσ Ἰοβίῃρ 
818 Πέβ οὐ βυβετίηρ βοῖης οἵμεσ ονοσα εἰ πυΐηρ ΡαηΙβμπθηϊ ; οἴ. Βεη- 
ϑισα 23“. [ἐκ 15. οὈνίουβ ἴμαὶ ἴῃς ροΐϊηϊ μεῖς ἰ8 ἀϊεγεηι ἔτοτα τμδὲ 
οὖν." ", δηὰ τῃδῖ ἴῃ ν.ἦ αἰϑὸ ἴῃς τείδεθηος 15 ζεησσζαὶ, ποῖ ρασιίου- 
ἸΑΣγ ἴο ἰεζαὶ ρυῃϊβῃαθηῖ. ΤΉς 5ἴγδβθβ ἤοσο ἰδ ἃ οὐ ἴῃς νοσάϊοϊ οὗ 
ἴῃηε ΘΟΙΩΓΩΜΏΣΠΥ 15 ἴο Ὀς ποῖςὰ. 

Φ Οἱ δοδῦτετν, )εισίτα Ῥεορίε, ἃ, 2, ᾧ 31. 
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Ἵ. Ὦ] 05; Ὁ υἱέ; τεδὰ .)2, δὲ. ἴῃ νυ." 5, δηὰ τδῖς ἴῃς υῦδ. εἰηρ. --- 

8. Ὦ, τοῦνο; Θ ἀπ’ αὐτῇ:; Βὶ. ππηοοςβευ γ Γ9Ό. --- Βὴ πῦρ δοὰ "2 πτιίε 

Ὁ Θ (ἰδ βενεγαὶ αἰδετεηὶ ἰοστηβ) ρὶα., Ὁ Ἡεῦ. οτ Οτῖς. δοσῖ 4] ἱπδάνετϊεπος. 
--Ὅγ. ἢ τη; διῖῦυνι; 6 ζωήν, νἘΙΟΒ τοδῪ Ῥετῆ. τεργεφεηὶ Ἴῇ ἴδιο (Κα "ἢ, 

δες ὈΠΠἸτη.᾿Σ ποῖς ου Οςῃ. 495, Οεἰξετ, ζνεελγί, Ρ. 319) δ ΞΞ- “ομέ (1.26.), Ὀαϊ 
τοῖα ῬΧΟΌΦΌΪΥ ἰδ τεπά εσίηρ οἵ "τι, νυ ἢ ἰδ ἰλνογεὰ Ὁγ ἴῃς ῥδγα]εὶ γων, Φ βίον; 
Οοεῖ ἡπ, τὶς Οἷς. τεζασγάς δ5 ἴῃς Ἡεῦ. ἰεχὶ οἵ ὁ (οἵ. Ρίηϊς.), ἀρὰ ἴὲξ Ξῃου!ὰ 
Ῥιο ΔΟΪῪ Βετε "ε τεδὰ ἱπείεδὰα οἵ ἘΠ τῇ, --- Ἐ ΥἼΣΝ, επιοπὰ ἴο .Ὦ); (6 ἀνελε- 
ἡμοσιν (Διὰ δο 953.); δ΄ Βετε δηὰ 11}7 γκῖου (ΞΞ Ηςδ. ν"Ἴ29), τεξασάεὰ ὮὉγ Νορ. 
88 δοιαὶ εττος ἴὺγ ΝΌΟΝ, ΕΥ̓͂ ΒΔΌΠΩΡ, ἴου ΜΗΉΣΣ (80 1712); ἴδε οοπῃεοιίοι 

νοις δ΄. --- 10. Ἐ 10 (ἰδοϊκίης ἱπ 66Ὰ 1,8) ἰς οπὐιϊτεὰ ὈΥ [ρ. )δ6 Ὀαὰ Ηεῦ., 
βἰδος ἴῃς ἔοτος οὔ ἴδε μαζί. ἴῃ ν.9 τῆλυ εχιεπὰ [Ὠγουρῃ ν.}0; Ὀαὶ δας τερει τοι 

ἰς τβείοσί δι! Ῥεστωίβδί δ] ε. ---- ΤΏς Ίβδ. ργορετν ΒΌΡΡΙΥ ἃ νῦ. ἴῃ Ὁ; ἢ ἰς ροεῖϊ- 
«Ἷγ οοπεῖϑε. ἍΝ υθε οὗ πὸ δὲ ΞΞ τοεσχξ οἴ, εἰταιίϊατ τος οὗ ὑπ. --- 11. ἾὮ γΌτΟ; 
Θ ((ο]οννεὰ Ὁγ 33), ποῖ δοὸ ννεὶϊ, μεταμεληθήσῃ, --- ΓΙΌΓΙ. --- ἸῺ ἼΓυ ὙΝ2; ΟἸεπι., 

δίγονε. 122, ἐπὶ γήρως (Δῃὰ 50 45), τεχατάεὰ Ὦγ 125. 25 ἴὩς χεπυΐῃε ἰεχὶ οἵ (5, 

ἐτ᾽ ἐσχάτων Ὀεὶπρ τευϊδίοῃ. --- Τῆς σάρκες σώματός σου οἵ (ὃ (Δὐοριεὰ ὃγ Βὶ.) 
α τϑεϊου δ !υ ποῖ δοὸ φοοά δ5 3). Οείζετς, »εελγὶ, Ρ. 418, ξαρροεες [μαὶ τῇς 

οτἰρίηδὶ ἰεχὶ μαὰ πὸ ἱπειεδὰ οἵ "05. --- 13, ΤΏς αἱ. θεΐννεει 38) γπϑιο ἀπὰ 
Θ ἐλέγχους ἰ5 οπε οἵ ροϊηϊίπρ (ἴῃ 653 ) μας Ρ]υ. δῃὰ (δ εἰηρ.), δῃιὰ ἴδετε 15 
ἱπ|ε «βοῖος Ὀεϊπσεει ἴμεπ. (ΒΗ 332. 297 (οηδῖτι. ο᾽ Ατδῦ. Ὀυϊ ποὶ Αεἰδ. (1.85.). 
δἀὰ δικαίων, δῇ δἀάϊιίοι παΐυταὶ θαϊ ποῖ ἑοπηὰ εἰξενδετε. --- 18. 1 κὺν οπιίζ 1, 

πὴῖ Θ. Ιπεϊεδὰ οἵ 905 ἃ πυοῦεῖ οἵ Μ58. δανς ὑγρῦ, συ Ὡϊοἢ 8 ρετῃ. Ὀεῖϊες. --- 
[δγ. ροϊεὶς ουὧἵἱ ἴμαῖ (Ὡς τεδαϊηρ οἵ (ΒΚΓ8 “:. παιδεύοντός με καὶ διδάσκοντός με ἰ5 
ἴθε οεφίηαὶ Οτκ. (ἰβουρὰ ποῖ ἴδε ἱγταπβίδιίου οἵ ἴδε οτίρίπδὶ Ἠθῦ.), δι ιὰ τδδῖ 
οἵ ΘΞ «ἱ͵ οοπίοτιπεὰ ἴο ἴΒε Ηεῦ., ἃ οοττεοίίου. --- 14. Ἐἢ Ὁγο9; Φ παρ᾽ ὀλίγον; 
Α ὧν ὀλίγον; 5.ῇοὶ. ἐν βραχυτάτῳ; Ἐ, ρεκε; 56, νυ} Ἢ τολοῖν; Οτ. εἴαεηὰδ 
ἴο ὉΝΌΣ οσερέξεαϊ, --- 661, 7υ0»2 Ἰκες »Ὸ 85 Ἀ] υγαὶ, 

156-20. Ἐχμοτίδεου (οουςμεὰ ἰῃ οτοῖίς ἴθττη8) [0 διυύοϊὰ δδγ- 
ἸΟῪ δοὰ οὔϑασυθ οομ ἧι χ8] δὰ 6} γ. ΤΉς 5Ξδογεάῃοβα δηὰ βοοίδὶ 
ναϊυς οὗ ἴῃ ΤΆΤ τὲ ἱπιρ]εὰ. [Ιἐ 15 δββυτηθα ἴΠπδὶ τη Ὦ ἃτὸ πλᾶγ- 
πεά, αηὰ τῆς ἐχποσίδεοῃ ἱπάϊοδίθς ἴμδΐ σοηΐαραὶ ἰπβαά 1} ττὰ5 ἃ 

αν εν] οὗ τὰς ἴἰπι6. ΤῊΣ ῥαγαρταρὴ οοῃβἰβὶβ οὗ ἴνγο ραγῖβ, ἴῃ 8 
ἔχει (ν..}. 5) βρυγαῖνο, ἴῃς βεοοηᾶ (ν.}5 5) τὰς Πΐοσγαὶ ἱπιεγρτγεῖλ- 
ὕοη οἵ ἴῃς ἤτει. ΤΈῊς ἴδιας εἰγυι, τυαήεγς, εἴς., ἃτε υδβεὰ ἤρυγα- 

ὕνεὶγ, ναὶ τς Δ] οροτίοαὶ ἰπιετργεϊδιίοη οἵ ἴῃς είς, ἃ5 τα τοί όσον, 
εἰς,, 15 ἐεχοϊυδεα ὈγΥ ἴῃς σοπηδοίοῃ. 

τς. Ὀτίηκ ναῖε ἔτοτα [με οὐγῇ οἰξίετῃ, 

Ἑυπηίΐηρ πδῖει ἔγοτη τὨΐπς οὐσῃ ννε]]. 

16. 5Βου)ὰ [᾿γ Ξρήίηρε Ὀε βοαϊϊετεὰ αὐτο ὃ 
ΤῊ πἰγεᾶσωης οἵ νγαῖεσ ἰῃ ἴῃς εἰζεεῖς 
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17. [αἴ ἴμεπὶ ὃς ἔον {Πγδο] δος, 
Απὰ ποῖ ίος οἴδμετβ σἱτὰ ἴῃ δε. 

18. Τ,εῖ τ ἰουπίαίη Ὀς «τοΐης οση, δ 
Οσεῖ ἴδοὰ οΥ ἔτοτι ἴδμε νηϊΐε οἵ τὮγ γοαυίϊβ; 

19. [] [μεἴ Βεῖ Ὀτεδβῖ ἱπιοχίοαϊε ἴμες αἰνγαγε,ῇ 
Βε ἴδου Ἔνεῖ ταν βῃεὰ στ Ὠετ ἰονε. 

20. ΝΥ β8δουϊ!άεδὶ ἴδοα [] ξᾧ Ὀε τανίβῃεὰ ψἱἢ ἃ δίγδηρες, 
Επιρτγᾶος ἴμε Ὀόβοπὶ οὗ ἀποῖδεν νοσῦδῃ 

15. ϑγῃποηγπιουβ, Ὀίπαγυ-ἰοτηδιγ. ὙῈῈ οἰρέζγηε 15 ἃ τοσορίδοϊς 
(οἴεῃ βετῃ ουΐ οὗ ἴῃς τοοῖ, [εσ. 2.5) ἰῆῖο ψῃΐϊοῃ τγαῖοσ (4115 ΟΣ 
ἔἤονβ τοι ψἰϊουῖϊ δηὰ ἴπ πο 1 τοιηαὶῃ8 πη οὨΪ688; ἰῃ ἴὰῃς 
«υεἢ (Νὰ. 2117..8) (ῃς νγαῖεσ σίβεβ ἔγοπιὶ Ὀθηθδιῃ δηὰ 85 τηονετηθηΐῖ, 

.ὸ (50 εῖὲ γμηπίρρ τοαίξν' ἰδ ποῖ βροκεῃ οὗἉ ἴῃ σοῃηδοῖίου τι τὰ 

τῆς εὐγζφγη) ; ἴδε ἵνο ἴδστηβ τὰ σῃείοσίοδὶ ναγϊαἰϊίοῃβ οὗ Ἴχργαεβϑίοῃ 
ἴοσ ἃ Ξ0ρΡΙΥ οἵ ἀτγίηκίηρ-αῖετ. ΤῊ ἤψυτα ἀρρθαῖβ ἴο ὃς ἃ ζϑῆσσγαὶ 
οπς: ἰεῖ τῇγ οσῇ νέα Ὀ6 τῇ ϑουγος οὗ Ἂπ)ογτηθηΐῖ, 85 τοίγεϑῃϊ πο 
85 ΨΔΊΕΙ ἴο ἃ {πὶ γθῪ δῆ. ὍΤὴδ δη]ουπηεηΐ πιεδηΐ 15 86ηβυδὶ, αὶ 
ἴδετε ἀοε5 ποῖ βεθπὶ ἴο Ὀ6 ἃ σομῃρδγίβοῃ οὗ ἴῃς ἔδιμδ]ς ἔοττῃ ἴο ἃ 
οἰβίθγῃ ΟΣ ν76]}}, οὐ ἃ ἀδϑίριιδιίίοη οὗ ἴμ6 σε 85 ἴῃς βουγος οἵ Ἷἢ]]- 

ἄτγθη (ες. Εχ. 21}9, Κογδη 2735) ; τῇοσε ἰβ Ὧ0 τϑίδσθησς ἴο ομ]άγεη 
ἴθ τῆς ρᾶγαρταρῇ. Ὑὴδ Ὀαβὶβ οἵ ἴῃε ἤρυγε 5 ρίνεμ ἴῃ 158. 6" 
ποτε ἀπηκίηρ ἴτοῦιὶ ομθ᾽5 (Ἰϊ6γα]}) οἰβίοσῃ ἰ8 6 βυτωροὶ οὗ δῆ] ου- 

τοεηΐ οὗ οὔθ᾽ 5 ποθ. Τὸ βεπεῖαὶ ἰάδα οἵ οὔ ρίῃ ἰβ Ἔἐχργεβϑθα ἴῃ 

158. 5τ' : Αὐτδῆδηι ἰ5 ἴῃς τοοῖς σῆδησε νὰ ἤθνγῃ ἴδ βἴοης ἕογ ἴῃς 
Ὀυϊάϊηρ οὗ τῆς ἠδιίοη, ϑαγαὴ ἴῃς τοοκ-ρὶς (τ 6 βαῖας νογὰ {παῖ ἰ5 
δῖα υϑ64 ἴοτ οἰδϑίθγσῃ) ψίεησς ἴῃς πδίΐοῃ τγᾶ8 ἀυρ ; ἴῃ [5 ἴποτε 
ΒΘΘΙῺΒ ἴο Ὀδ6 ὯΟ Ῥἱοϊοτγίαὶ 4]]υδίοη ἴο ἴῃ 6 πιοῖπιοτ᾽5 ὑγοτοῦ --- (Δ Π ΟΣ 

ἃ τοοῖμεσ γα ϑροΐκζθῃ οὔ ἰῃ ἴῃς βᾶπιῈ ψὰῪ. [π Εςοϊ. σ᾽ αἶϑοὸ 
ἐἰείογη 5:8 5 ἴῃ ἃ 3 ΠΟΓΑΙ ΨΥ (οΥ 116. 8 Α οἷοβα ἀρρτοδοῦ ἴο τὰς 
ποτγαϊηρ οἵὗὁἨ οὖζ νόῖγβα ἰβ ἑουπὰ ἰῃ Οδηίῖ. 415, ἰὴ προ ἴῃς Ποζοίῃς 15 

οδ]εὰ σα σαγιίερ-ομπαίη, αὶ τυεῦ οὗ νέηρ τυαέεν, οὗ τσέανες ἡγονε 

1 εόαηορ (δὰ οἴ, ν.}5), τπαὶ ἰ8, ἃ βουζος οὗ τε οβῃϊηρ δπὰ εη]ογ- 

5 Ἡερῦ.: ὀλειεεά. 

ΤΟυ δε οπιἰβϑίουῃ οὗ βγϑβὶ ᾿ΐπε οἵ ν.}9 Ξε ποίε οὐ ἰ5 γοσϑα Ὀείουν. 
Ζ ΗΦςὉ. ἱπβετὶβ μν “ον. 

ὁ 1η Ἐκοὶ. σαὶ τπε δεὐχεπάδιίου δέρέεγη (2) οὐ τνοδ (ἼΝ3), τὶ τού, ἰμδίεαά οἵ 
“γεαίον (2), ἰ5 ποῖ ἑανογεὰ ὮΥ ἴῃς Ἵοππεοιίοι, δηὰ ἰς, οἱ τϑείοσίοδὶ στουβάς, 
ἐχίγεπιεὶγ ἀἰου! ἰζ ποῖ ἱπιροςβίο!ε; ῬγοῦδΌ!Υ ταῦθ, ταῖ ἰς ογδβοάοχ βοσίμαὶ 
ἰηβεγήοῃ. 
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τηθηῖ (ἴδε δἰ π]δτὶ οἱ ἐχργοβείοωβ ἰὼ Ρσ. δηὰ (δηΐϊ., δες δηὰ 
εἰβενδετῖς, βυβρεεῖς (μαὶ οἣς οἵ ἴεξε Ὀοοκς ἀγενν ἔτοτῃ ἴδε οἵδε). 
-- στκ., ὉΥ ἃ σης οὔδηρςε οὗ ἰεχῖ, [85 γήμξ τυσίεγε ον 97 φλέπε 
σῦν υερτεῖς (ἀγγείων), διὰ ἰὰ ΝΎ. (1 ΤΉ. 4 τ Ρεῖ. 37) νεεφε 
(σκεῦος) -ξ εοῖζε; ἴδε Ἰαϊίεν ἴδγῖι γεργοβεηῖβ ἴπε ὈΟΥ δ5 ἴῃς Ἰοοὺβ 
ΟΥ ἱπδιτατηεηῖ οὗ ἴῃς 80] οἵ οὗ βεινίος, δηὰ οἤξῃ --ὶ ῥέγυφοη, Ὀυϊ 
ἴῃε Οτίκ. ἴεση ἤετς τρθδὴς ὐγίμξίηρ- ὑόστέζε. ---- ΟΣ Ἡδῦ. ἴεχὶ ἰη- 
τοάποεβ ἴῃς νἱί. ποῖ 25 ἽἢἹ]ά-Ὀδάτγεσ, Ὀυὰϊ 825 βϑουτος οὗ ρῥἰβάβυζε. 
Ἐοσ ἴδε ζοπεσαὶ ἤἥρυτε οἵ, Β5. 2633, -- 16. ϑγηοπγπίουβ, ἰδγηδιγ- 
ὉΙΏΔΙΥ. [ἰ [8 ἃ ασυσβῆου πῇεῖθοῦ (ἢ μά 6 }ἴγ Πεσὰ σείοιτεα ἴο 15 
τμδῖ οὗ ἴῃς Βυβρδηά οἵ ἴῃδῖ οὗ ἴῃς νἱίδβ.0 ὙὮς εἐοηῃποδοϊίοη οἶδα! Ὺ 
ἵλνουβ ἴῃς (ΌΣΤΩΟῚ ἱπιογργεϊδοη ; ἴῃς τείδσοηος ἰη ν.}" δὰ ἰῃ ν᾽ Ὁ 
15 οΟὈν!ουϑὶν ἴο ἴπε τηδῃ, δηὰ ἰξ ἰβ ποῖ ᾿κοὶγ τπδὶ ἴῃς ἀἰϑοουτθα 
ποῦ]Ἱὰ Ὀς ἰπιεττυριεα Ὀγ ἴῃς ἱπίτοαυςοη οἵ ἃ τορὶς παϊοῖ 5 τηθη- 
Ὠοηεὰ πονΐοσα εἶδε ἰὼ ἴῃς οῃαρῖοτ ; δηὰ ν.3, ξυσῖμες, ἀρρθᾶσβ ἴὸ 
εἶνε ἴδε Ἰἰϊεταὶ τηεδηΐηρ οἵ ν᾿" ΥΣ, 25 ν.} ρίνεβ (μαὶ οἵ ν., ΤΠΣ 
8656 5: 56αῖς ποῖ [ΠΥ ῥ᾽δάβυγα ἰῃ τῆς βἰΓεῖβ (πὶ Πδτὶοῖβ, 5εὲ 
113), ἴοτὰ 811 βοτίβ οἵ βοιγοἊεβ (τεαλγεα αὐγοσα). ϑῤγίηρε δπὰ 
σεν: 5ΥτωΌ 1126 βουσοαβ οὗ δη)ογτηθηῖ, δηα ρδγΠουΑΥΪν βυο ἢ 85 
ὍΤΕ ΘΟΙΩΤΩΟΙΪΝ ουϊβιὰς οἵ οῃς᾽5 Ποιι56-ἰαπὰ ; ψῃ]ς εἰεήεγη δὰ τὐεῖ, 
ν.} (αἶβο βουγοἊβ οὐ δηϊουταθηϊ) ἃτὸ ὈΓΟΡΟΙΥ αἰϊδομεά τὸ ἴδ 
Βουδς. --- Τῆς ἱπίεττοζαῖνε ἔοστῃ (ΠΟ τᾶν Ὀς τοηάοτεά ὮὉγ ἃ 

περβϑῦνο), που ποῖ ρίνεη ἴῃ τὰς Ηδῦ., 185. Ρεσγγη βϑίθὶς, ἀπά 15 
ἀετηδηάςεά Ὁγ ἴῃς οοπηεοϊίοη. Τῆς ἀξεοϊαγαῖῖνα ογ ἴῃς )υββῖνε [ΌΓηῚ 
(μὰν “΄σέανις τοῖδ δέ [οτ, ἐξέ τὰν εσέαηις δε} «ῥγεαί αὐγοα4), αἀοριεὰ 
ὉΥ 4 Ὡυζῦοσ οἱ ἐχροβίϊουβ (πὶ Αηυΐϊα δηὰ ϑαδάϊα οπ), ἰ5 μεϊὰ 
ἴο τηθδῃ “Ἃἢου 5.411 ἢανε Ὠυπιέτουβ ἀδβοθηάδηϊβ " (8. 11.), οΥ 

“Ἰεῖ τῆγ σεοῃογδαῖϊνες ρονοσ δοῖ ἔγθοὶν νι  ΐη [ῃ6 τηαττίασο- εἸδιίοη "ἢ 
(0 ε.); Ὀυῖ τῆε8ε ἰηϊεγργειϊδιοηβ ἃγα ηοὶ ἑδλνογεα ὮὉΥ ἴῃς ςοπίεχί. 

ὙΤΏς ἴοττβ ἡφγέηρε, εἴς., οσδῆηοῖ Ὡδίυγα! γ Ὀς ταίκεη ἴο πηθᾶῃ “ βεη- 

εταῖῖνε ρόνεσ " (Εν., Ὀς., σ4); ἴδε σοπῃθοῦοη 8808 ἴπαὶ [ΠΕ 

Β' ΚΗ ΠΥ “ βουγοοβ οἱ ῥίεαδβυγε ᾿" (Πεῖα δθηβυ) Ρ]Θαβυγο). --- ΤΏοβα 
ὙὯΟ τηλκο ἴῃς ποιηδὴ ἴῃς βυῦ])οοϊ ἰπίοτρσγεῖ: “Ἰεῖ ποῖ ΤΥ να 
ΒΌΔΥ δρτοδα " (845 ἃ τεβυὶὲ οἵ τῇγ ἰπβάο] 11). --- Οτκ.: ἐέ πού τὰν 
τυαΐεγε ουεγβοιν, εἴς. (ἴμ6 περαῖίνε 5 ἰηνοϊνεα ἰῃ τῆς ἱπτεττοχαῖίνα 
ἴοστω). -- ΟἸδοσβ : “ ἀο ποῖ ϑαυδηάοσ [ἢΥ νἱ τ] βιγεηρίῃ," πὶ ς ἢ ἰβ 
οοἰτεοῖ ἴῃ βΟΏΓΓΑΙ 5εηδε (8ε6 δὔονθ), Ὀὰϊ ἱποοῖτθοῖ ἱπ ἔογπι. --- 
17. ϑγποηγιηουβ, ᾿δγΏΔσΥ, ΟΥ Ὀΐηδιγ. ἘΒδερει του οὗ ἴῃς ἐχμοτγίδ- 

1 
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ὕοη οἵ ν.}5, ΞΞ- “Ἰεὶ (Ὦγ ρἰεάαβυγεβ Ὀεϊοηρ ἴο {πγϑοῖ αἴοης (ἴδδι 15, 
Ὀς ἀοσίνεά ἔοι τπΐης οὐσὰ τε), πὰ ποὶ Ὅς 5Ξῃαγοὰ στὰ οἴδοτα 

(45 18 6γ πιυδὶ Ῥα, (ἢ τδου σοπβοτὶ τῖτῃ Βατὶοίβ) ." --- ΟὨ τῆς 1685 
Ῥιοῦδοϊς ἱπίοσργείδτίοη : “εἰ [ΏῪ τἱίς ὃς ἕοσ ἴδε δίοης, δὰ ποὶ 
ἴον οἴμοι σῖῖὰ ἴδες " (- Ἰεῖ ποῖ τῇγ νἱε Ὀεοοσης ἃ μαῖοῦ) 96ς 
ποῖς ΟἹ ὑχγοοεαϊηρ νετβα. --- 18-230. ΤῊΪ5 στοῦρ τερεδῖβ δηὰ ἱπίετ- 
Ῥτεῖβ ἰῃς Ἔἐχῃοσγίδοῃ οἵ ἴῃς ρσεοθάϊῃρ ἰῃ Εΐογαὶ το Γη8 ---- [ἰς ἐτοῖῦς 
Ἔχργεββίουβ (οἴ. Οδηιὶοῖθβ) ἃγὸ ῥα εχρίαϊπεὰ ὈΥ ἴῃς ἕλοϊ τἰδι 
ποηθη αἰὰ ποῖ ἰῃ δηοίθηςϊ τίπι685 ἔοττα ρατῖ οὗ ἴδς δυάΐεηοες δά- 
ἀγοββεὰ ὉΥ πιθῃ, οσ οὗ ἴδε ρυῦ]ς ἕοτ νος Ὀοοῖκ5 πέσε πτιτίθῃ. 
- 18. ϑγῃοηγιῖουβ, ἰογηδιγ. δωπήσέη, ραγαὶ]οὶ τὸ τυσόν, τῤγέηρε, 
γίνεγς οἵ ν.}}δ 5 ἐχρδἰποὰ ἴῃ βεοοῃά οἷ. 845 --- Ἑ τοΐ, ἃ5 ϑοῦγος οἵ 
Ρἢγϑίςδὶ ρίεδβδυσε. Τῆς ΗδΌ. τοδάβ: 2 δὰν ,ρωπίσέμ δὲ δέφετεά. 
Τῆς “ (ουπίαϊῃ " ΤΩΔΥ ὃς τεραγάεα 85 δέε:εα θη ἰΐ 15 δηὐογεὰ 
ἴῃ δοοογάδηος τυ ἢ ἴπς ἰατβ οὐ σοὰ δηὰ πιδη, ἴδαῖ ἰ8, ἰῃ ἴῃς τηδτ- 
ὔασς- το ὔοη, ἰῃ οοηίῖγαϑὲ τὶ (ἢς ῥ]εάθυτος οὗ {ΠΠ|οὶς ἰονε ; 85 
ΔΡΡδᾶζβ ἔτοτῃ ἴῃς οοῃηεοιίοῃ, ἴποτα 8 ΠΟ τοίεγεηος ἴο ἴῃς Ὀϊ]εβϑεά- 
8685 οὗ ΟΠ] ἄγε Ὀοτῃ ἴῃ πεαϊοοῖ --- τῆς τές ἰβ νἱενσεὰ ποῖ Ἂ5 Ἑομ"]α- 
Ὀεᾶσοσ Ὀυϊ 825 ρῥ᾽εδδυγεο-βίνετ. Τῆς ἴεστω ὀέξεε δα 15, ονγενοσ, οὶ 
δὶ νὰ 8βου]ὰ Ἔχρεςῖ; ἴῃς βεοοῃ οοηίταβίβ ἴῃς νἱἝςς 25 δημε'ς- 

σιν» ἢ τῆς μαγὶοῖ 48 “φησ, δηὰ ἴθθτγε 15 Ῥσο ΔΌΣ ἴῃ τὰς 
Οτκ. τεδϊωρ ἐξέ δὰν “ρμπέαίη δὲ ζλήμε σήν οὐ ον {λἀεε σέοπε 
(πιο ἢ τοργαβεηῖβ ἃ 5 σης τηοάϊβολιίίοη οἵ οὐὐ Ηςῦ. ἴοχι) (εἴ. 
ν.). Τῆς χηεμέαίη οἵ 1,εν. το 20} τείειβ ἴο ἴῃς Ὀἱοοά οὗ οδι!!ά- 
ὈΙΠΒ δῃὰ πιθῆβ6β8 ἀπά ἢδα5 ποιμίηρ ἴο 40 υἱ ἢ ΟΟγ ραββασε. Τῆς 
,7ογ οἵ βεοοῃά οἷ., ἃ5 ἀρρεᾶσβ ἔγοτῃ ἴῃς (ο]ονίηρ οοηϊοχῖ, ἰ8 5εη- 

508]. -- Ατλοηρ ἀποίεηξ Ῥεορὶεβ πιδιτίαρο νγὰβ ςοῃϑιἀοτοὰ ἃ ἀπ, 
Δηὰ ΘΑΥΥ τοδιτίαρε ΔΡΡ ΘΑ ἴ0 πᾶνε δε ἴῃς ρεποσγαὶ ουβῖοαι ; 
βυςοἢ ἃ ουδίοπι 15 ἀβϑυτηδα ἴῃ ἴῃς οχρτγαββίου τοῦ 97) τὰν γοιέλ, διὰ 
ἴῆς πυῖϊϊοσ ὈγοῦδὈΪ μαὰ ἴῃ πὐϊηὰ [15 ναῖυς 8ἃ5 ἃ συδγὰ αραϊποὶ 
ἀερδυσμεῖγ. [1 Βα48 Ὀδεη δυρρεβιεὰ Τ ἴ[ῃαἰ (ῃς δβιοηϊβιΐηρ ΥἹΌΣ 
οἵ ἴῃς 7ενν 5 ἀὰς ἴῃ Ῥατὶ ἴο {Ππεὶγ τηδἰηἰδηδηος οὗἁὨ ΦΑΙῪ πιλιτίδασε 
(8 εὐβίοπι νοῦ [ΠΟΥ δανα δἰ νναγβ κορί ὕΡ Ἔχοορὶ ψ θη, ἃ5 Ὧονν ἴὸ 

ϑοῖης οχίςηϊ, [ΠΟΥ μᾶνς (8116 ἰηῖο τῆς Πα [5 οἱ οἴδες ῥεορ ς5). -- 
19. ϑγηοηγπιου, ἰόγηδεγ (ἴὰς ἤγβὶ ἴῃς οἵ τῆς ΗςὉ. Ὀεὶῃρ οπιϊτιοα). 

Φ Οἱ (δ [ἀγὶ5 οἵ Τπεος., Βίου, Μοεοδυς. 
4 Ῥὸς ακ., Ὁν 1 ετον.Βεδυϊευ ἡναξ ἐλες ες παέίον:, ΟἈ. ΝΤΊ. 
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Ἐχρδηβίοῃ οἵ βεοοπὰ Ἰΐπε οἵ ν.. Ας ἤτγϑβιὶ ᾿ἰπς οὗ ν." τῆς Ηδῦ. 
ῃηᾶ5: Ζουεδ᾽ ἀΐμα, ελαγηῖηρ τοῖα ροαέ ---- ὧὰ ἐχρτεββίοῃ ψῃϊο, [ἢ 

τ θὲ τεϊδίηςά, τισὶ Ὀς τερατάςα 85 ἃ ραγεηϊπεῖςδὶ δχοϊδηηδίίοη, 

νβεῖδες ἰτ Ὀς δἰἰδομεα το 118 γεσβα οσὐ ἴο ἴμε ῥγεοθάϊηρ ; Ὀυΐ ἰἰ 

Ἰπιοττυρὶβ ἴθ ἀϊθϑοουτθα ἀπ ἀδβίσογβ ἴῃς ἀἰβεςμαὶ ἔοττω, δὰ ἰ9 

ἀουθεεβ5 ἴῃς ἰπβοτιίοῃ οὗ ἃ ϑοσίῦς, ἃ ρ[ο58 οἡ τοῦε. ΒΙΟΚΕΙ!, ἰηβοτι- 

ἴῃ οης ποσὰ, ντῖϊεβ ἴῃ 6 νεῖβε 88 ἃ φυδίσαϊῃ : Ζουεῖν ἀἑμά, ἐλαννι- 

τηρ τοῖδά ροσί, Ζε: δ» ὀγεατές ἐπίοχίεαίε ἑλες, 2: λέν αἰισαγς »ιαξέ 

ἠάεε φιένεν, 86 εὐεν γαυίελεα τοίΐὰ ἀεν ὥνε; ὉὈασῖ ἴῃς ἰπβετιοὰ ποσὰ 

5 ἀουθι} ἀπά ἱπιρσοῦαῦϊο. ---- Τὰς ἀπά 15 βοπῖς ναῦν οὗ ἄδοτ 
(Ὀι. 12,5), ρσοθδῦὶγ τεὰ οσ ἴδον. Τῆς τὴ σοαί (τ ὅτι. 24. 
7οὉ 39 ψ το4.3), δὰ ἱμμαρίϊδηϊ οἵ ἴῃς τοςκβ, 18 ζταῦ ἴῃ οοἷοσ, δπὰ 
οὗ στεαῖ ρῚ ΠΥ δηὰ ρταςς ; ἰξ 5 8βαἰ ἴο ὃς 51}}} ἰουπά δἱ Επηρεαὶϊ, 

σοῖς αν] 5 τη πιᾶὺ πᾶνε Ὠυηϊεὰ [ἰ ; [ἢ τεηἀοτίηρβ γοέ (ΚΝ.) 
δηὰ ρατελε (ϑίταςκ, Καιρῆ., αὐ.) τὲ δυάϊγ δονγδῦὶς." ΤῊ 5 ἰ5 
ἴδε ΟἿΪΥ Ρἶδος ἰῃ ΟΤ. νῆδγε ἃ ψοϊηδῃ 18 σοιῃραζοὰ ἴο 8} δηϊπηδὶ ἃ5 
ἴγρε οἵ θοδυΐγ (Ὁ βδηῖ. 4᾿ ̓  ὁ τὲ ποῖ ῥυορεῦν ΘχοθρΡΠΟὨ5), [πουρἢ 
50 ΓΟ ἢ ΠΟΙΏΡΑΙΞΟΏ5 [ὉΓ τη Ὦ ἃγα ποῖ ΓΆζα. --- Α οἴδηρο ἰπ τῆς νοννεὶς 
οὔ τις Ηδν. ρῖνεβ ἰῃ ἢτβὶ ᾿ἰπα σε ἰηβίεδὰ οἵἨ ὀγέσεζρ, Ὀὰὶ τῃς ἰδἴζος 
τεδαϊηρ ἰ5 ἰδνοσεὰ ΌὉγ ἴῃς δοεονε οὗ ν.Ἄ. ---- Τῆς Ταγριτι ἰπίεγργεῖβ 

ἴδε τοῦϊε 45 --Ξ ἴῃς ἔστ : τυίρίσνε ἐξαγηι λοι αἴναγς, σπᾶ ὦ τε οὗ 

ἐξ ευέν εἰγεπμοισῖν ἀῤῥὲν ἐλγεοζ'.--- 320. ϑγποηγτηου, ἰογηδῖγ. ΤῊ 
νεῖβς 5 παιγα γ ἰδίζθη ἰῃ σοηποοοη πῖϊῃ τῆς ῥτγθοεαϊπρ Ἔχῃοτ- 
τῦοη. Τῆς αυσβίοῃ ἰ8 ἀβκοὰ : ψὮΥ 86οῖὶς ἀποῖδον πογβδῃ [ῃ8 
ΔΏΘΥΕΟΙ δχρεοίαα ἰ8: [δα 8 ὨῸ τεᾶϑοῃ [Ὁ 50 ἀοίμρ, 56 οίηρ ΤΥ 

πίε 5 βυβιοίοηϊ ; ἴῃς ἀρρϑᾶὶ ἰβ Ὀαϑεὰ οὐ τῆς ἰοσγεοίηρ βϑεςϊοη. 
1 τὰς νεῖθε Ὅς οοηηεοοϊοὰ υἱῖ τρδὲ (ΟΠ Ἰοτβ, ἰς 5ῃου ἃ Ὀ6 τοη- 

ἀετεὰ : τοῖν τυῖϊὲ “όσοι δέ γαυίελεα τοίδα (οτ, Μαρείμαδεά ὄν), εἰς. ὃ, 
τμδὶ ἰ5, ϑεείῃρ ἴδοι νὴ] σοσίδίη!ν Ὅς Ρυπίϑῃδα ἔογ βυοῖῦ οοπάυοϊ 

(ν.3, Ῥαυῖ 566 ποῖε ου ἴμδῖϊ νεσβϑς Ὀοϊον). --- ΤΉς διἀάγεββ »} 0" ἴῃ 

τὰς Ηδῦ. ἰ5 τγι τι ΑΙ γ πατὰ, 15 ποῖ ἐουπὰ ἰῃ ἴᾷς Οτῖ., δηὰ 18 Ὀ6ῖ- 

ἴετ οὐ τιοά. --- 1 της βοστίοα οὗ ΒΘ. 9.5. Τῆς Ξαγε οἵ Ρτου. 
ςοιλυδίηρ ἃ ρβαγιίίςυϊασ νίςς, ποτα ἰτεδῖβ ἴῃς νἱΐε οὶ 5 ἰῃιο ΠΘοἴι] 

«οτηρδηΐου οὗ ἴα Ὠυβραηα Οὐ 858 τηοῖμεσ οἵ ἴῃς ἔδγαγ, Ὀυϊ 49 5αῖ- 
ἰδίλςὔοι οὗ θοαὶ ἀεδβίτε --- ἃς 8εῖ5 ἰδῇ ονεῖ δραίπϑὶ υπίανγία! 
Ρδδείου ; ὑαῖ, οἵ οουζϑα, ἰξ ἰΒ Ὡοῖ ἴῇδηος ἴο Ὀς ἰηίεττεὰ ἴδδὶ (ἢ ς 

Φ 8ε6 Τυίοίεασι, ἔπαπα, εἰα., ἰὰ δεν 97, ΕΜ. δεῖ. 
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τεΔ Ποῖ οὗ ἴπε ἔπιε αἀἰὰ ποῖ ἴαἶκε ἴδε δίψῇοσ νίενν οὗ τὴς ταδετίδρο- 
τεϊδιίοη ; οἴ. 21)5 5, ΒΘ, 26:5 15.» 6532) 

21-23. ΘόμοΣΔὶ οοποϊπληρ τα δϑοῖίοι, 5: π|112Υ ἴὸ τεδδί ἰ5 ἰουπὰ 
αἱ ἴῃς εηὰ οὗ οἶβ. 1. 2. 3, νηί μουΐϊ 5ρες δ] Ὀδατίηρ οὐ ἴῃς ὈοαΥ 
οἵὗ ἴδ ομαρῖεσ, ρεσθαρϑβ ἴῃ δἀάϊτίοη οἵ ἴῃς ἤηδὶ] εἀϊίοτ. 

21. Εοτ [Ὡς ὙὯγς οὗ 8 τηδῃ δίς Ὀείοσε ἴῃς Ἔγεβ οἵ ὕδῆνε, 

Απὰ ἢε νεῖρμδ 41} ἰδ ραῖῃ8. 
22. Ἠϊΐδ5 ἰπίψυϊξίεβ 8ἢ}4}} σδῖς Ὠΐτῃη []," 

Απὰ ἱπ ἴδε πεῖ οἵ ὨΪδ δἰπε Βς 5}}8}} Ὀε ἴδε. 
23. Ἧς 5|Δ]} ἀΐε ἔογ Ἰδοὶς οἵ ἱποιϊγαςτίου, 

᾿Απὰ « ρεγίβῃ » Ὁ Ἰῃσουρῃ ἴδε ρτεδίπες οἵ ἢΐ5 [0]]γ. 

21. ϑγμοῃγτηουβ, ἰεγῶδτγ. ΤὨς υπίνετβαὶ βυρετνίδίοη οὗἩ Οοὰ 5 
οἰϊεὰ 48 ἃ βεποσγαὶ γεᾶβοῃ ἴοσ οδσοίιϊηθϑϑ ἰῃ σοηάυοῖ ; [ἢ 6 Ρυίποῖρ]ς 
ΔΡΡΪ165 ἴο 411 τβεη, ἢοῖ Ἔβρεςῖδιν ἴο δάυϊτεσεῖβ. [ἢ βεοοῃὰ οἱ. ἴῃς 
ῬΑγδ 6] σπὶ ἔδνοσβ ἴ86 στεηοσίηρ τὐέίρλς --- Οοἂ [85 Ϊ8 ἐγξε οη, 
εϑιϊτλαῖεβ δηὰ ᾿υάρεβ πυτηδη δοίοηβ (Οτκ. οὐσεγϑές, Τατρ., ὅγτ., αὔ 

λὲς τῦᾶγε ἄγ τπεουεγεα ὀφίονε ἀξ). ΜΝΥ͂Ὲ ΤΟΥ 4150 ἰγδῃϑὶδῖς "παζές 

Ξ2πόὸ (58εῈ Ὠοῖα οἡ 4), υπάοιβιδηαϊίηρ της Ἔχργεβϑίοη ἴο τρθδῃ 
ἄγγαηρές, νιαξζες ῥοεείδές, ἰπαὶ ἰ56, Οοα 50 ογάδίῃβ Ἰϊς {παῖ τῇς Ῥδὰ 

ΤΩΔΏ ΤΩΔῪ ΤῺ ἢὶβ οουγθα δηὰ τηδοῖ [ἷβ Ρυπίϑῃπηθηῖ, πιδη 5. ἔγες 

(Ὁ ε., Νον., 8511.); Ὀυϊ Βεῖα, 85 ἰῃ 15.533. 11 βθεπὶβ ἴὸ ὃε ἴῃς 
Ἰυαάρτηφηϊ οὗἨ σοὰ ταῖμοσ ἴδῃ ἴῃς ἐτεεάοπι οὗ τηδῃ {παῖ ἴῃ6 Ὑτὶτεῦ 
Ὠδ8 ἴῃ νον. ὙὍΤὨὰ ΨΑΥ ἴῃ νηοῦ τῇς ἀϊνίης ρονετημιθηΐῖ 5ΠΟΥ8 

ἰἴβειΓ 15 εχρ δίπθὰ ἴῃ τὰς (ο]ονσίηρ νΈΊβαβ. ---- ϑυσἢ ταυῦσὶ Ὀς τὰς 
οουχβα οὗ τπουρδι {{ τἰῃς ῥγεβεηϊ ἰεχὶ ὈῈ σοιτεοῖ. Βαϊ τῇς σοῃηεθο- 
ἰοῦ Ὀεῦνθεη νυ ἢ δηὰ [86 (ο]ονίηρ νεῖβεβ ἰβΒ ποῖ οἶβασ. δ 3 
τεραᾶτάς 4}} τηβπ, φοοὰ δηὰ δά, ν.33 5 τερασὰ Ὀδα τγξῃ οὔἱγ.0. Τδε 
ἰηβοσιίου οὗ ἴῃς νογάβ 2ῴ6 τοίεξεά, ἴῃ ν.Ἷ3, ἀρρεᾶγβ ἴο 5δῆονυ (Ππδὶ ἴῃς 
τοίδσεπος ἰῃ ἴδε ἀῤπ νὰβ ἱπουρηϊ τὸ πεεὰ Ὄχρδηδίίοη ; δηᾶ ἰϊ ἰ5 
ῃδίυγαὶ! ἴο ΞΌρροβε τμδῖ, ἤθη ἴῃς νοῦβε νγὰβ τὶ τε, ἴῃς τοίδγοπος 

Ὑγ85 Οἷδδσ, ἴῃδὶ 15, [μδὶ ἴῃς δηϊοοςάδηϊ οὗ λένε μβαὰ Ὀεδεη ὀχργεϑϑεὰ. 
ΤᾺς βάπης ἰπίηρ 15 ἴγτὰς οὗ τς ἀξ ἴῃ ἢγϑβι Ἰΐης οὗ ν.33--- ἴξ ἢᾶ5 πον 
πο Ἐχρσεββοὰ δηϊεοδάθης. [Ιἱ (οἸονβ εἰϊδετ τμαὶ νι οὐ ρί πα! 

τείειτεὰ ἴο ἴῃς τυέοξεα (4 ΞαρροΞίοῃ πῖτἢ πιο ἢ τἴῃ6 ροηογαὶ νετὺ 
τοεῖρὰ ἄοεβ ποῖ ἀζτεε), οὐ ἴπδὶ βοῖης ρᾶββᾶρε (ρεῖμδρϑβ ἃ σουρ] εἴ) 

Φ Ἠεῦ, ἰποοσὶς ἐδὲε τοίεδεαά, 1 Ηεῦ.: 20 αϑήγαγ. 
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τείεσεσιωρ, ἴὸ ἴῃς “ πίοκοά " δα5 (δ ουΐ, οὐ [μδὶ ν.Έ 15 τῃς Ἰηδβεῖ- 
Ὠοη οΟὗἁ δὴ εὐϊῖϊου. Τῆς ἰαξῖ οοπβισυοϊίοη πνουἹὰ 5111 τεαυΐτε ἃ 

τοοάιδοβίου οἵ ν.3 (δες ηοῖς ου τη ΐβ νεῖδς Ὀεον). -- 22. ϑγποη- 
γταουβ, ὑἱπδιγ ἴοσηδιγ (ἰὴ ἴῃς εἰηεηάἀεὰ ίοτῃ οἵ ἴῃς οουρ]εῖ). 
Τὰ δτβῖ οἱ. τθς δος. 865 «λαδ εαίκὰ λένε, τὰς τυϊεξεα, ἰὰ ψ Ὠϊο ἢ Ὀοιὰ 
Οὔ͵εςῖβ οαπροῖ Ὁε οτὶρίῃμαὶ, δηὰ ἴξ ἷἰβ τῶοσς ρχοῦδοϊὶς ἴμαὶ τῃς 
εχ ςοῖς ἴδστὰ Ζὴς τοΐεξεα 1ἰΒ δὰ οἱ βοσῖθαὶ ἐχρίδηδίίοη ((ουπὰ ἴῃ 

Τασρ., ὅυτ., [,δῖ., Ὀυῖϊ ποῖ ἴῃ Οτκ.). ὙΤῇε τεηάεσίηρ (οὈϊαϊηεα ὃν 

Ἑμδηρσίηρ ἴῃ εχ) ἀξΐς οέση ἐπίφωϊίες «λαλὶ καλὰ τλε τοϊοξεα ἰδ Ροβ5- 
5016 Ὀαυϊ σγηϊδοιο δ! βαγὰ. ῬοββίΌΪγ ψε βῃου]ὰ τεδὰ : “λέ τυϊεξεα 
«λα δὲ εαωρὰ! ἐπ ἀὶς ἐπέφεδηεε, οἵ, 1688 σοῦ (νι Οτκ.) : 
ἐμέφαξηίες λα κακὰ α "παν. --- ΤῊ. ἤρυτε 8 τῃδϊ οἵὗἨ δὴ δηϊπιδὶ 
οδυρϊ ἴῃ ἃ πεῖ, ἴῃς τηδῃ ἰβ σδυρῆϊ ἴῃ ἢΐβ οὐ στοησάοίπρβ (πε 
Ῥία. “ἐπε 15 ρίνε ἰῃ τωοβὶ οἵ ἴῃς Ατς. τε8.). ΤῊΪβ ἰβ ἴῃς ἀΐδβρεη- 
βδῖίου οὗ Οοά, δηὰ ἰξ 8 ἱπιρ!εὰ {παῖ ἴξ 15 αἶβο ἴῃς πδῖυταὶ σουγβα 
οὗ τὨϊηρβ. διεζ 15 ᾿ἰτογαὶν οέμσε οἱ “λγεαάϊς. --- 28. ϑγποηγτηοιβ, 
τοσθδσυ. ὍΠε τδουρῆϊὶ ἰ5 πὶ οὗ τῆ --- ςἸη 15 ἴῃς τϑβυϊὶ οὗ Ἰδοκ οὗ 
᾿ηϑισυοίοη, οὗ ἴῃς χυϊάδηςες οἵ ἀϊνίης νι βάοπι 85 ρίνεη ραγιου]ατὶν 
ἴῃ ἴδε τεδοβίηρ οὗ [ἢ6 βαρεβ; 866 ἴῇς ῥγεσδάϊηρ βΒεοοη5 269». 
Ευγῖπεσ, ἀδαῖῃ 15 τὰς ουΐοοχης οὗ 5, 5866 τ, εἴς. Τῆς ρδσαδ)]εὶ- 

ἴδια, γε σΟΙΏρΑΠβοη 4150 οὗ δυο σουρ] εἰ 85 13, ΞεετῺ5 ἴ0 τϑαυΐτα 

ἴῃς 5εη86 2έγέρά ἴῃ βεοοηά οἱ]. (80 ος τεδάϊηρ οὗ ἴῃς ατκ.). Τῆς 
ἩδΌ. μα5 σὸ αεήναν, Δῃ. Ἔχρτδβϑίοῃ 80 γᾶ κ δἱοηρβιάς οὗ ἴῃς ἐξέ οἵ 

ἔσχβι οἱ]. τθδὲ ἴποϑε ὯΟ τεϊδίη ἴ πᾶνε ἴο ἱπίογρσεῖ ἰὶ 85 τ σήζσρε Οἵ 
“ὦ ἱπί Ἴλε ξγάνε οὐ ἐμπίο μίζεγ γμῖβ (Νογεβ, δυββ, Πε., σλ), ἃ 

8δῆβε δίς τῆς ΗςΌ. νετῦ πονῇεγα εἶβε ἢδ5, ΟΓὁ τυσηἍ12», 7,07 714 

2αζὰ 97 ὥὅε (Νὰ.), ἴοσ νοῦ ργερηδηῖ βεῆβε ἴποσα 15 ΠΟ διῖποτ- 
᾿ϊγ. -ν. 5. 85 τερατὰβ ἴῃς ἰάςα, οοηϑεταϊς ἃ δερασδῖς βϑσαρτάρῃ, 
νὨϊοἢ, δόνγονεσ, ἀοε8 ποῖ ρίνε ἴπ6 ἐχρεοϊοα αυδίταίη-οστῃ ; σοῖς 
οὐτῖς5, ᾿πεσείοσα, διδοῖ ν. 3 τὸ ν.᾿ (στῇ πο 11 15. ἢοῖ Ἰορίςα!ν 
οοηποοῖϊοά). Τῆς ἙΟΒδρίοσ, 85 ἰξ βίδηάβ, ἢδ5 8Δῃ ὑπενθῃ ΠΌΤΩΡΕΙ οὗ 

Πουρ]εῖβ, ἀπά, σοῃβεαυεηῖίγ, αἱ ᾿εαϑὶ ομς ἀείδοϊῦνε αυδῖταϊη. ΤῊΪ5 
ἀείεοιϊ τοδὺ Ὀε τειηονθά ὉΥ Οὔδηροβ οὗ ἰαχῖ, 45 Ὁγ (ἴῃς οτηϊββίοῃ οἵ 
ἃ οουρϊεῖ (ἐφ. ν.2 οἵ ν.ἷ οὐ ν.3.), οσ ὉΥ ἴῃς ἐχρδηβίοῃ οἵ οὔς Ἵουρὶεὶ 
ἰηῖο ἴνο (38ες ποῖς οὐ ν.}). Ἐδὶρ ἃ βαιβέδοϊουυ επηεηἀδίοη οἵ 
τι}5 βογῖ, γε πᾶνε ἴο δοσερῖ ἃ ἔοσπιδὶ ἱσταρυ Δ ΠῪ ἴῃ [ἢ15 Οπαρῖοτ, 
ἢ τῇς Ροβϑι ΣῪ ταὶ τῇς Ὑτὶτεσ δἱονσεὰ ἢἰτηβοὶῇ ἃ σογιδὶῃ 
Ἰοςῆβε ἴῃ τῆς σοηῃδισυοιίίοη οὗ αυδίταϊῃβ δῃηὰ ρδγδρτδρῇβ. 
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16. δξ ε- Ἦ,, κὐὰ 90 Ἔ, ἰῃ 5; ἴῃ " 65, (ο]οννεά ὃγ ἘΞ», Ξυδεϊδιηιία!!γ -- ἘΝ. --- 
ἌΝ 3; Θ ἀγγείων, νυινίς ἢ τΔῪ ὃὉς τες τευδετίηρ οἵ 38, οἰνίπς ἴδε βεεὩωβε 
ἐνγίπδ δ ονε ἐἔν ἀγέπελαρ-υεετεί, οὐ ΤΑΔῪ τερτγεβεηΐ 0)5, Βασαν τῷὸ 5 (Ηεἰά.), 

τὶς τουἹὰ Ὀε φταρδίοδ!γ μαγά; [ζ΄ τείετβ (δ τὸ ϑ'γι. 12, βταρβίςδιγ εααγ, 
διὰ ἴῃ ἀεοροη. 231} αὐ, -- ἀγγεῖον (ἀπὰ οἴ, Ῥαγηε-ϑειιῃ, 7Άε:., 5»γ.); ἴδε 
508] Ξκεη2ς οἵ ἴῃς Ατδπι. ψγογὰ ἰ8 ἀένε (οὗ Ὀ665), Ὀυΐϊ [εἰν Αταπὶ. Γι οοςαςς 

ψ ἴΒῈ ποτε βεπεγαὶ τηθδηΐϊηρ ὅσα, Δοέ (δες ἴῃε τεΐεγεποοβ δι Βυχί., [ενγ. 
7)βἴτον). --- 16. Οὐ Θ' Μ595. Β αἷομε ἱπβογίβ μὴ Ὀείοτε ἴῃς νῦ. ἰῃ 5"; ἴδε 58επϑε 

τδυ5 οδιαϊπεὰ ἰ5 οοττεοῖ, Ὀαϊ τς ἱπεετιίου οὗ [Ὡς Ὡερ. ἴῃ Ἐἢ ἰδ ὑππεοεβεαῖγ (5εῈ 

ποῖε οἱ ν.}δ αὔῦονε)ὴ. ἩΒεῖμες μὴ Ὀεϊοπρε ἴο ἴῃς Οτἰ. οτρίπαὶ ἰ5 ἀουδίδι}; 

1,6. τιϊπῖκα τμαὶ μὴ ὑπερεκχείσθω τερτεξεπῖβ ἃ 5ἰηρὶε Ηεῦ. νγογὰ (8 νἱενν ποῖ 

βυρροτῖεὰ ὈΥ ἴδε οὐκ ἐρείδεται οἵ ν.5). --- ΤῊε ἱπβεπίίου οὗ ὑδατα ἱπ 5 γᾶς πιδὰς 
ΠΕΟΘΒΒΑΣῪ ὉΥ ἴῃς τεδάϊηρ οὗ Ὁ ἰπ ὙΓΣΣῸ 85 ῥγερ.; ἰπ ὃ 5 νττᾶὃβ υπάοτειοοα 

.88 νῦ, --αΙϑ, Ἐ᾽ 1.2; (δ ἰδία (πδεπος ΟΒεγβ. ν. 98 αἱ. μόνῳ), ῬτοῦΔΌΪΥ -Ξ ΤῊΣ» 
(Νοβ.)ν 88 ἰὼ ν. 1, αἴες ψβῖς 3 5ΒΒου]ὰ ργοῦδοὶν Ὀε ἐπιεπάεὰ; Ηεϊὰ. ἱτιργοῦ- 
ΔΟΪΥ͂ 72, ουἱ οἵ 702; Βί. ἐπμεπάς 38 ἴο 1.3, δῆεῖ ν.1δ; Οοτί (Βέπῖκε ἰ ργορδδὶε 
δαὶ δὲ Οτίκ. ἰγαπβὶ. τεδὰ 3 ἰω “ἂν "οεμέαΐν δὲ ἐὰν εἰτέον Ὁ) διὰ βανε α ἔγες 
τεπάετίης; ΟοτίΒ οὐγῃ γεδάϊηρ 113 ὀερβεορέ Βατγαγ βυϊϊ8 [ἢ ἰάεα οἵ [με ραγα- 
ξταρδ, ἰῃὰ τϑῖο τὰς ΞοἸεπθββ οἵ ἴῃ νἱές ἰ5 ἴδε τπαπια. --- Βὴ οὐκο, ἕοτ τίς 
12 Ηεδ. οοἀά. ἀπὰ οπε οοἀ. οἔ Φ (Ὀς’ Ἀοβδῖ) Βανε "“κ3, ὃ μετὰ τπὰ 50 9, 
Αταῦ., ἴδε οοπιιοηοσ οοπίγιοίίοη, ἀπ ροβεῖογ ἴδε τἶφδι τεδάϊπρ Βετε διὰ 
εἰκενβεῖε (Ερο]. 210 2 Ὁ. 2037); ΜΤιίάγ. Μίβῃϊε ἴδ8 Ὁ, δλοδα»ν 7οὃ 3. --- 
19. 5 58 ἴῃε τεδάϊηρ οὗ ἴῃς Οοοϊάςηϊ, τεσεπβίου, δὰ ἴῃς Ο οἵ ἴμε Οτεπῖ., 

σϑοἢ δὲ Κ. μα8 Ὑυν (Οἷπ80.). Εος οῦῦ 3 οοἀά, οὗ Ὀς᾽ Ἐοβεὶ μΒανε 

ἑπέγεασε, Ῥτοῦ. 8ουῖθαὶ εἴτοσ. Τῆς Ψιββ. πὰ αἰβῆουϊ ἴθ οοπδιτασοι δηὰ 

δεῆβε. (δ Ε]15 ουἱ 5 ψῖτ ὁμιλείτω σοι, ἰῃ ἢ Βα5 ἰδία (725 ὅ) ἔοτ πντι, δηὰ ἡγεί- 
σθὼω (νν») διὰ συνέστω (ψν}) ἕοτ 1.0 (145.) (δὰῖ ἴπεβε ἵεττωβ τοῦδ ὃῈ 
τΏετεὶ δἱϊεχογίσίηρ ρδεδρῆγδθεβ), ἴῃ 5 τεπάεῖβ ὉΠ ὉΥ πολλοστὸς ἔσῃ. ὥ 

ττὶϊεβ ΠΝ ἰπ , εἰϊπετ δἰ] εροτγίσίπρ οἵ τεδάϊηρ "5 ἔου πνυυ, δὲ δι]ερσοτίσες 
τγουρδουΐ; ΟὨΪΥ ΑΣ (δῃηά ἀουθι]εβ5 Θ) 3, Αταῦ. ο]ονν Ἐ} ̓ ἰξοετα!γ. ΒΙ., Κ- 
ἰῃρ συνέστω σοι 88 -Ξ Ὃ» ῬΎΓ, ἰῃξετίδ ἜΡγΟ Ὀείοτε τρ 522, ἴδυ5. ραϊπίπρ δὴ 

δαάϊίομαι ᾿ἰπε, ρδγαῖ]εὶ ἴο ἴδε οὐ Ἐ, δὴ αἰϊγασιίνε ετηοπόδιϊοι ἰξ τμς βεῦθε 
τεχαϊτςὰ (ἑπέρχέεσαίε) σουἹὰ Ὀε ββονγῃι ἴο δεϊοηρ ἴἰο Ηἰΐ. οὗ ὅν»; δες ποῖς οἱ 
ἰδ νεῖβε δῦονε. Τῆς ἰεχὶ οἵ Ἐξ ἰ5 το ὃς τεϊαἰποὰ ἴῃ ὃς, Ὀαϊ ἰξ ἰς ἀοαδιία! 

πϑεῖδες 5 ἰοσπιςαὰ ρα οὗ ἴῃς οτἱρίπαὶ Ηδςν.; 866 ἢ. οἱ ἰδία ν. δῦονε. ΤἘς 
εππεπἀδῆοα ΠΥ ἕοσ πντῇ (Η2., α..) ἰς ποῖ πεοεϑεδῖγ; οἵ. Οείρετ, ζὕνεἀγβ, 

307 Κ..---80. ἘΠ τοῦτ, ἰπ 3 οοὐά, “σῃ; (δ πολὺς, ΞΞ- Αταπι. στ; οἴ. Β5. 9". 
Φ τγυῦ μιαασ αεέγαν, 55. ΜΡΌΓ. φὸὺ7 δείνα}.--- τι ἰδ οὐ εὰ ἱπ Β-Ὁ ὮΥ ἴγρο- 
ξιαρίοδὶ εἴτου. -- 31. κεὴ ββουἹά ὃς ἱπεετῖεὰ Ὀείοτε ὈῦρΌ. --- 38, Οπιϊξ τκ 
Ῥυττ 88 βοτῖδδὶ ἐχρὶ οί σαι, νὰ δ; ἴῃς τεταιϊπαϊίοα οἵ 18ε υὉ. Ὁ" ἱβ ἴτ» ποῖ 

Ὁ. - Ὁ ἄνδρα, νβεπος Βὶ. τκπ, πβίο ἰ8 ἠοῖ ργοθδῦϊε; ἄνδρα κεεῖτας ἴο ὃς 
ταξσοὶγ ἐχρίἰοἱξ ἐχρεεξδίοη οἵ τὰς Ηδδ. 5βυβῖχ, Ῥοκβίθ!]γ νὰ ϑβου)ὰ τεδὰ : “03 
γεττι Ἴ»" (οἴ, 63 115 Ἐκοὶ, γ35)..--- 25. καὶ, Ξαρροτιεά ΒΥ τε Ντεῖ,, βίνεβ υἢ- 
ΒΕΟΟΒΘΔΕΥ εἰορμδεὶβ, δὰ δδ5 μετὰ. φοὶ ἱπῖο 15 ρίαςς ὉῪ βοσίραὶ ἱγαπβροειίου 
ἴτοαι ν.Ὦ, --- -δ μετὰ ἀπαιδεύτων, ρετῆ. εττος ἔος διὰ ὁπαιδευσίαν, 85 Σ δας ἰϊ, -- 



ΠῊΩΝ τις 

Ἴ τοῦ", ππεδὶς διὰ ἱπαρρεορείδϊε, ρετῇ. 9ογίθαὶ τερει ἴοι ἵτοπι ν. Ὁ ---- σὰ ἐχρεοὶ 
ἃ νὉ. ᾿κε γῆν οὐ ὍΝ οὐ Ὀεῖϊες γυ», μεβίο! ὁσουτβ δίοπρ νγῖτἢ ΓΙῸ ἰὰ [οὉ 311 40; 
ιδε οδαησε οἵ γὺ" ἰπῖο 200 ἰ5 ψταρδίςσα!ν ποὶ νεῖν ἀϊβῆουϊ!. (δ ἐξερίφη μετὰ 
Ξε Ὥν οὐ ψν", Εογ (5 βιότητος (ν ϑῖοἷ δἰαπὰβ ἰπ ἴῃς Ῥίαςς οὗ 1253.) 5.8]. 
βαφρεεὶς ἠλιθιότητος. (ὃ δὰάβ ἰδμε Ἰίπε καὶ ἀπώλετο δ ἀφροσύνην, νι ϊο ἢ 

Ἰᾶξετ, Βαυταρ., κε δα τεπάεγίηρ οἵ 5, 5.8]., [2..,» τῶοτε ργοΌΔΌΪΥ 85 τεπὰ. οὔ 

(5.8. πυτίϊες διὰ πολλὴν αὐτοῦ ἀφρ.), ἀπιὰ ἴδε νῦ. ἀπ. 5υδιαἰπα ἴ8ε ομβδῆρε 
οἵ τεχὶ ἀῦονς ρεοροδβεά. 

ΥἹΙ. Τῆς Ξεοοημὰ μαὶῦ οἵ ἴῃς ομαρίες (ν.Ψ.35) ἰ5 ἃ ἀϊδοοῦγβο 
δξαϊηδὶ Δα] ΣΎ, 5Ξἰταῖασ το πὶ οὗ “ἢ. ς. -- ΤῊ ἤτϑε ΠΑ] σοῃβίβίβ 
οἵ ίουσ 5ποσὶ βεοϊίοῃβ σῇ οἷν αἀἰβδγεηϊ ἴῃ βιγ]6 οτὰ τῆς τεϑί οὗ τῃϊ5 
Ὀινιϑίοα (οἶἢ5. 1-9); μψῇ}]]6 ἴῃ6 οἴει ἀἰϊβοουγθεβ ἄγ ρεϑηοσγαδὶ 
ΡῥΓαῖβεβ οἵ νίϑάοηι, οἵ ναγηΐηρθ δραϊῃβὶ το ΕΣ ἀπὰ ἀεὈδυοπειγ, 
οοῃοεϊνεα ἴῃ ἃ ὑτοδὰ δηὰ ϑοϊδιηῃ γγχᾶν, ἴμεϑε ἃγὰ ΒΟΙΔΘΙΥ ΤΑΣΏ- 
ἰσε δζαϊπεῖ ῬΟΓΥ νἱοθα, τἱτὰ οὴς δε ππλεῖίς δὶ ἐπυπλοετδοῃ οὗ 
5βῃ5. Μ΄. Ὁ: δραϊηθὶ ροίῃρ ϑεουγ οσ οἴμειθ ; νι; δραϊποι 
βοῖα ; ν δ ; δραϊηδὶ τα ἰβοῃϊο -πιαϊκίηρ ; νι 9. δραϊηϑὶ ϑενδῆ 5ῃ5. 
ἴπ ἴοῆς ἴπεβε οἰ βοὶν τοβειιῦ]ς 22}7.--α δπὰ 40}, στ πο ἢ 
ἴδεν οὈνϊουϑὶγ θεϊοηρ. ϑίῃμος [Π6Υ ἰβιδιγαρῖ ἴῃ 6 οουτϑα οὗ τπουρῆς 
ἴῃ οἾ)5. 1-, ἰξ 15 ποῖ [ἰκοὶγ τπᾶὶ [ΠΥ σγογα Πεγα ἰηβεσιθαὰ ὉΥ ἴπα 
δυῖθον οὗ 115 Ὠινβίοη ; [ΠΥ γεγα ρτοῦΔΟΪΥ ταἰϑρδοθὰ ὃν δῃ εἀϊῖοτς 
οΥΓἩ 5. δε, δηά δὶ δὴ δλιὶγ ρεγίοά, βίπος ἴΠοῪ Τσσὺγ ἤστα ἴῃ αἱϊ τῆς 

Αποϊεηϊ Νοτβίοηβ. ΤῊ τηθίσ δὶ υηϊϊ ἰ8 [π6 σουρ]εῖ, ταοβὲ οὗ [Π6 [πη 658 
θείη ἰΘΤΏΔΓΥ ; ἃ ἀϊνίϑίοη ἰπῖο αυδίταϊῃβ ἰ8 ποῖ αἰνγᾶγβ τεοορῃϊζαῦϊε. 

1-δ. πῃ εαρετ, 86 πὶ -Πυπιοτουδ ἐαβηϊοη πιθοῦ ἂτς οδυϊοηεα 
ἀραίποι ρ]εαρίηρς ᾿πδταβεῖνεβ ρθουηία τ ν ἴογ Οἴδοτ8 --- ἃ [ΓΙ Υ, 561}- 
“τεφατάϊηρ, ῥχγυάςηϊ ἱηϊυποιίοη, βουπά ἔτοτα ἴῆς ροίΐηϊ οὗ νίον οὗ 
β0οἰδ] -δοοποπιὶὶς ᾿υϑῖῖος δηὰ Κίπάποβθ, ἰπουρῃ ἴῃς δυΐμποτ νουϊὰ 
ΡΙΟΔΌΪΥ οὶ ἀδῶγ ἰμαὶ ἴποστε ἅγα {ἰπ|ὲ8 Ὑἤεη δυο ῥγυάεηιαὶ 

ΤΑλΧ 8 τηϑὲ Ὀς ἤτον ἴο ἰῃς πίηάβ. Οἱ, τ τη} 205 225 121}, 
Β5. λοΣ Φ; ἴῃ ἴλνοσ οἵ βυγεῖγβῃὶρ ἰ8 ΒΘ. 20. 7. Οοιητηετοίαὶ Ἰεηά- 
ἰῃρ ἰ5 ἴο Ὀς ἀἰδεϊπρυ πε ἀ ἔτοτι Ἰοπάϊηρ ἴο ἴῃς ροοῦ δῃὰ υπίοττα- 
παῖς (Εχ. δὴ ᾧ 3), (δουφὰν Ὀοιτονίηρς 15 τεραγάδα ἰῃ 22 25 ἃ 
τοϊξίοετυης. 

1. 1, Ὧ δου, ἴπου διδοὶ Ὀεοοῖης δυτεῖγ ἕοτ [ὮῪ ἐείον, 

δεῖ ρἰεάρεὰ {πγεεὶξ ἕος δποίδβεσ, 

2. Ἠκδεὶ ἐπδγεὰ τμγβεῖΓ Ὁ. τας ονστι εἸΐρα» " 
Τγαδρρεὰ τμγβεῖ ὉΥ ἴΒς ποτὰϑβ οἵ ἴὰΥ τπιουῖδ, 

9 Ηοῦ.: Δἴ τοονἀ! 977 ἐόν νεσιῆ. 
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3. ΤΒεῦ ἀο [δϊ5, τοῦ δρὰ []" -- 

Ἐοτ ἴδοι δεὶ οοῖὴς ἱβίο [Ώγ ἔεἰϊον  ρονες-- 
Οο ἱπ δοὶ Βεδίε, 
Αδὰ Ρεξεῖ ἰδγ ἔεϊϊονν, 

4. Οἶνε ποὶ εἷξερ ἴο (δΐῃς εγε8 
Νος εἴυχοῦδες ἴὸ [με εγεϊϊάε, 

5. Ετεε {γβοὶ δ ἃ β8:ε}}ς ἔγοπι ἴδ «ξῆδιε, ἢ 
Απὰ 88 ἃ υἱγὰ ἔτοσωη ἴῃς μαηὰ οἵ ἴδε ἰονῆεσ. 

1, 3. ϑγηοηγιοουδ, ν.: ἴεγηδσγ, ν.2 (45 ετηεη δ) Ὀίματγ. Τῆς 
ξαζησβῖ, Ἔρος ἴοῃς διβρεδὶς ἰῃδὶ ἴῃς ΤΙ Π85 ἐχροτὶςηςεὰ οΥ 
ορβεινεὰ ἴῃς ργεάϊοδιιςηΐ συ ἢϊοἢ 6 ἀαβογ 68 --- ἰἰ 15. ἃ Ὀυβὶη655- 
ΤΩΔῸ δαν βίην ἢϊ5 ἐπε. Τῆς δα άσοββ »"}»} “οη, ψὑ ἢ τ ηϊοι τὰς 
Ἡεῦ. Ὀερίηβ, ἤδτα ἢοῖ ἱπλρρσοργίδῖα, 15 ὉΥ βοῖως οὐτῖοβ οὐ δὰ οἢ 
ΤὨγὨπῖςΑ] ρτουπάβ. δ Ἰεώρεα ἐλγεεζ, ᾿ἰτ. γος 1ὰ»ν λαπά, τείετ- 
ξῃς6 ἴο ἃ ἰεραὶ ργοσδάυγε ἕοσ ςοποϊυάίηρ ἃ Ὀατραὶῃ (οἷ. 2 Κ. τοῦ). 
Ιὴ ν. Ὁ 42: (ἰμβιεδὰ οὗ τμς τυογας 97 1» νεοωζὰ οὗ ἴῃς Η 60.) 15 ἸΚεδἢ 
ποτὰ ἴῃε Οτκ., δῃά ἰ5 ἴῃ δοοοσάδηος πὶτῃ ἴε ἀβαρα οἵ ἴῃς οοπίοχι, 
ἴῃ τ θοῦ ΘΥΩΟΏγΤΩΒ ἃπᾶὰ οὶ Γερο ΠΟΩ5 ἅτε δορὶ ογεὰ. σεν 

δῃὰ αμοίλεγρ (ΕΝ. τναηρερ) Ὦδτα τ θᾶ ΔΗΥ͂ ΡεΙβο ἢ Ποτὰ 
ΟἿΣ [45 ἀ6δ] 1 ηρ58 ---- ἴἢ 6 ἴΕΓΤῚ5 ἀγα ηοΐ σοηίγαβιθα, Ὀυϊ Ξγμοηγτοουβ ; 
ἴον ἴῃς ἢτβί βες θη. 11 Εχ. 2᾽2 χοἰ Ργ, 65, εἴς., ἕοσ ἴῃς βεοοπὰ 

1 Κ' 3.5 ]0Ὁ 15} Ρχ. "ἢ, εἴς. Τῆς ἤγφυτε οὗἨ ἴδε σουρ]εῖ 15. τλκεὴ 
τοῦ Ὠυπίηρ --- ἴῃς ὈΠΎΔΙΥ ΒΌΓΕΙΥ 156 Δ Δηΐπγ4] σδυρῃϊ ἰῃ ἃ ἴτὰρ. 
--98-ὅ. ΤὨδ τγεβὶ οἵ ἴῃε βεοϊοη ὑγρε8 ἴῃς βυγεῖγ ἴο ψεῖ ουΐ οὗ 5 
ἀἰβπουν 45 χψυΐο ΚΊῪ 45 ροββὶὉΪς. -- ὃ. ΡΙΟΌΔΌΪΝ 4 αυδίταίῃ (45 ἰὴ ἴδε 
στκ.), (ῃουρὰ ἴῃς ἰοχὶ 15 ποῖ φυϊϊς οοτιαίῃ ; τῆς ἤτβι σου ρ] εξ ΤΩΔΥ͂ 

Ὀε ἰδίκθη 85 ἰεγηδυυ, ἴῃς βεςοηὰ οουρϊεῖ ἃ5 Ὀΐπαγ. 71: τείεγϑβ ἴο 
ψῆδὶ (Ο]Ἰον8. ὍΤὮδ ἐχργαβϑίοη σημα ὕες ζλγεεζ, δὰ δὰ ἰῃ τὰς Ηςεῦ. 

δἱ 1δε επὰ οὗ ἰἢς ἢγϑὶ ᾿ἴηε, ἰδ Δ ΠΟΙ ΡΑΙΟΣΥ, ἀμηΘο ββσυ, δηὰ ἰηΐει- 

τυρῖϊνε ; 1 νγῶᾶβ Ῥγο δ ὈΪΥ ἰηβεσιεα ὉΥ ἃ βοτίρε ἴοτὰ νι. Τῆς 
βεςοῃὰ ]ἴη6 15 ρασθηϊῃοῖοδὶ, δηὰ 5ἴδῖε8 ἴῃς γδάβοῃ ἴοσ ῥρσοϊωρῖ δοῦοῃ ; 

2σευεν ἰβ ᾿ἴϊ, λαπαᾶ; ἰδ ΠΟΠΊΙΏΟΠΘΙ ΟΧΡΙΟΒΒΙΟΩ ἰ5 29 γαὐ ἐπέ οπες 
λαμά (2 5. 24} 1,3τὰ. τἴ, εἰ. Νδῃ. 3.2. ΤΆς νεῖ ἰπ τιϊγὰ Ἰίης ἰδ 
ἀουθια] ἴῃ ἔοστῃ δηά εἰρη βοαδϊίοη. [{ἰ 5 ἰαίκθῃ ΌὉΥ βοῖὴβ ἴο τὔεδῃ 
“εαά,, εέανιῤ, γμσὰ ἐλγεεξ ἄρευη, ἄφνιεαη, ἀμνεῤές “λγεεῦ (ἈΝ.); Ὁγ 

Οἴθοιβ, 45 ἀεηουγηδῖνε ΤΟΙ ἃ ΝοΟΓὰ πηοδηΐϊηρ “γέ, ἰῃ τῆς δααυϊν- 

δἰεῃΐ βεῆβε σε ἄρτυη ἱπήο Τὰς νεῖγε (βεε ἘΖ2. 3.4.5, δῃὰ ς(, τ. 25). 

᾿ ΦΉΦΦΡ, αὐὰς (ρτοῦ  Ό]Υ ἥτοσα ν.δ) : σπϑ ,)η:ε ἐάγεεῦ, 1 Ηδεῦ.: ἀσπά. 
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Τῆς ςομῃεοίίοη ἕανοῦβ ἴῃς τηοαηίηρ ὑἱσάηήν δέτε ἐἀγεεῦ (ἘΝ. 

τοᾶτς. δεν ἐλγεεζ), σε] ἐνιρείμομσέν οὐ νοῦς φωέοξέν (80 τῆς 
νυ]ρ.). Οτκ.: 2, νιν σοη, τυολαί 7 δία ἠἦσε, απαὶ ταῦε ἐἀγεεξ ---- 
»“»» ξάσε αγί ἐονις ἐμέο δε λαπαῖς 97 ὁαά »δη οπ τὰν “οπά'": αε- 

εοιενεξ ---- δέ ποῦ τἰαεξ, δι, σλαγρῶν σεταί 1ὰν ,» ίεμαὶ αὐδο 70γ τυλονε 

“άροιε λας ῥίαρεα {ἀγεεὔ' ---- ἴῈ6 βαῖὶς ζθηεγαὶ τη θδηϊηρ 48 ἴπδὶ οὗ 
τε ΗδΦΌ. : πο ἔπιε 15 ἴο Ὀε Ἰοδὲ δῃὰ το 3οΕ!ᾳ σοσὰβ ἴο ὃε υβεά --- 
ὅο δῃᾷ ἰηβὶδὶ οὐ δεὶηρ τεϊεδαδεὰ ἤοπὶ γοῦγ ρ]εᾶρθ. “2 ρηρογήμρδ 
(ΕΝ.) 15 Βαγάϊν βἴτοὴρ ἐπουβᾷ ; ὀέειδί, ὀέείερε, οὐ σσσαΐ Ὀεῖϊες 
ἐχρσεββ ἴδε ἱπηρεϊιοϑυ ἱηνοϊνοα ἴῃ ἴῃς Ηδῦ. ἴεσα. ζΖ7Άτη (ΕΥ͂. 
πσι) ἰ5 ᾿αῖῖνε, οὶ ἰειροσαὶ; 80 ἰῃ Εχ. 3.5 1οῦ οὗ τη} αὐ --- 
4, δ. ϑγηοηγτηουῦβ, ν." τογηδγυ- δίηδγυ, νιῦ ἴεγηδιγ. (οπιησαδιίίοῃ 
οὗ εχῃιοσιδίίοῃ. ἴἷῖπ νι τῆς ΗἩδῦ. [45 βἰτρὶν ,γογε “2λε λαπά (80 
ψυ]ςε.), δπὰ ΕΝ. (45 ΑΝ.) ΞΡ ]16β, Ὁγ οοπ͵εοΐυτς, φΓ δε ἀπρρήεγ; 
τῇῖς. 15. 4 παῖαγαὶ σοῃβιίγιυοϊίοη, ἀπὰ ἰΐ ἰβ ροβϑί 0] ἴμαὶ ἴῃς ἀεῆηϊηρ 
ΨΟΓΙΓΩ͂ ΤΩΔΥ Πᾶνς (Δ]16ἢ οὐ οὗ ἴῃς ΗδΌ. ; Ὀυϊ ἰξ 15 5ἰτρ]οσ ἴο στεδα 
“πᾶγέ οἱ ἥγαῤ, πἰῖὰ Οτκ., Τατῖρ., ὅγγ. ; 866 [8 Ἔχργαββίοῃ ἰῃ Β5. 

27. --- Τῆς δηΐπιαὶ πδπηθά ἴῃ νι 8 ἃ ἀδεὲς (Ὀι. 1215), ϑνὶ δ, δῇ 
ἸῃμδὈϊϊδηϊ οὗ ἴμε ῥ]αίῃ (2 5. 2.8) δπὰ οἵ τῇς πηουπίδίη (1 Ὁ. 128, 

Ῥετῃ. 2 8. 113), ἃ ϑγιηῦδοὶ οὗ τωδϑουϊης Ὀεδυῖν (Οδηῖ. 2᾽ 8.2), δπὰ 
80 15 ζ7ΈΠΕΓΑΙΥ ὑπάεοιβιοοα ἴο ὃὲ πε ραφεζε (7 αὐέίία, Αοἰβ οἾ, 15 
τῆς ἔετῃ. ἴογηχ οἵ [6 οαυϊναίεηϊ Αταπηδὶς ψογα)." 

ΟΥ̓ τὰς ἀεῖαὶ]ς οὗ (6 οἷά ΗδΘΌ. ἰανν οὗ βυγεῖγβῃϊρ οὐ δῃηἀογβοιηθης 
νὰ ἤᾶνα ΩῸ ἱπίοστηδίίΊοῃ. Βαβίἀεβ ἰῃἢς ρτοσδάυτε οὗ Τυάδῃ ἰῃ 
Ῥιεάρίησ Ὠϊμηβ6 1 ἕοσ Βεπ)δπλη (δη. 43), δηὰ 4 οουρὶε οἵ Α]ϊυ- 
βίουβ ἴο ἴῃε ὑσδοίίος (]οῦ τη ψ 1193), τὰ πὰ ἴῃ ΟΤ'., ουϊϑὶὰς 
οὗ Ῥχ., ΟἿΪΥ οὔθ ἀεβοσίριίοη οὗ ἃ Ὀιιβίποβ5- ἰτδηβδοϊίοη ἱηνοϊνίης 

Ῥετβοηδὶ βθουστν (Νεἢ. ςν 1), δηά 115 15 ταῖμοσ οἵ ἴῃ 6 παῖυσε οὗ ἃ 
τοοσίραφε φίνδῃ ὉΥ ἃ τηδῃ οἱ 8 ΟΠ] ἄσθη τοραγά θα 85 ἢἷβ8 ὑσορειγ. 
ΓῊς δ]]υβίομβ ἴο ρειβοηδὶ δῃἀογβειηθης 411 ὁσοῦγ ἴῃ ροβίοχιδη 
τ πρβ; ἰδ 18 ῥτοῦδθ!ς ἴῃδὶ ἴπ6 ουδίοτῃ (ον το ἢ ἴμετε γγὰ8 ΠῸ 
δτουῃὰ ἰη τῆς σοτηγλ τοί ν βἰτωρὶς ργεδχι ἴδῃ 116} Ξργδηρ ἃ δῇ 
ἴῃς 16᾿ν8 ας βοδίϊεγοα τπγουρῇ ἰῃς Ῥετιβίδῃ δηὰ στεεῖς επηρίγεϑ 
δηά δηϊοτεά οἡ τπεὶγ σαὶ σοτητηοσοίαὶ σᾶσεεσ. Οη ἴῃς ἰανν οὗ 

Ῥίεάρεβ οὗ τΐηρβ 58εὲῈ Ἐχ. 2 Ὁι. 2413. - ἼΤΉς βυγεῖγ τῊᾶϑ 
ϑοϊῃθιίσααβ βμδηοί ΑΙ τυϊηοὰ ὉΥ πανὶπρ ἴο πιοεῖ ἴῃ  οὈ]ραϊίοη5 οὗ 

Φ ϑ8εε Τηξίγδια, ὑνοοά, Νονυγβοῖ, 
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τῆς ἀεῦῖος (Β5. 2955), δι᾽ ὰ νγᾶβ ἴῃυπ δὶ ἴῃς τόσου οἵ τδς ἰδεῖοσ, 
ΜὯο τοῖρῃϊ ἴθσχον Εἷτα ἰηῖο ἴῃς δαηάβ οὗ ἴῃς οτεάϊϊζοσ ; ἴῃς δα 
»"π οὗ ἴδε ΟἵΚκ. ἰῃ νι. ἀρρεᾶσ ἴο Ὀε ογεάϊϊοσβ. ῬσοῦδῦΪ 4}} οὗ ἃ 
ΤΩΔῊἾ 5 ῬΓΟΡΕΙ ταὶρῃῖ Ὀε ρῥ]εάρεά ἕος ἀεὺϊ; ψϑεῖμεν ἴποτε τας ἃ 
Βοιηοβίοδα-Ἔχοιηρἤοη ἰδὺ ἰδ ὑποοσίδίη, ΟΣ ἀο65 ἰϊ ἀρρεὰσ σπεῖες 
τὰς ἀεδῖος σου Ῥε 5ο]ὰ 48 ἃ βἷανε. 

6-11. Ακαϊπεῖ εἰσ. Τῆς οχδρὶε οὗ ἴπε δηὶ 15 δαάδυςοά, 
δηὰ ἴῃς 5ἰυρρατὰ παγηεὰ ἴπδὶ ρονουῖν Μ|}1 ονετίακε ἢ. ΤΈΣ 
ἴοῃε ἰ8 ΡΕσΠΔΡ5 5δίγς δὶ ; (Ὡς ραββϑᾶβε 15 ἃ βρθοϊπηθῃ οὗ ἴῃε ρορυϊας 
τεδοβίην οὗ ἴῃς βαβεβ. -- Τῆς ῥάδγαἹ δὶ ραββαρε, 24 3, ἀοες ποῖ 
δάάυος ἴῃς δηῖ, Ὀυϊ ἀεβογεβ τὰς περ]εοῖεα σςοπάϊποη οὗἁ ἴῃς 5]υσ- 
ϑατὰ᾽ 5 πεϊά, δηὰ [45 ἴῃς βάτης σοϑοἸυδίοῃ 45 οἱγ ϑεσοῃ : 245 " -Ξ- 
1, 6.5. ὍΤΈΘ ὕγο Ρδγαρταρὴβ ἃτὲ νδσί δίῃ ου ἴῃ6 βᾶπὴς ἴβεσας ; 
Ῥοῖἢ δανε ἰδίζεῃ ἴῃ 6 δπάϊηρ ἔγομι ἴῃς 586 Βοῦγος (δότὴθ ἴδτηϊ] τ 
ἘΧΡΊαβδίοη, ΟΓ 80116 Θαγ Σ οΟἸἸδοοη οὗ Δρδοσίβηιβ, ον ἰοβῖ), οσ 

οὔ [45 Ὀοιτονγαὰ πότ (ἢε Οἴμετ. [Ιη εἰπεῖ οᾶβ6 ΟἿΣ ρᾶϑϑασε δδ5 
ἃ ΟἸΘΆΓΕΙ 1 ἴθδη τμαϊ οὗ οἢ. 24, ἰῃ νψῃϊοἢ οὖσ ν." πιυϑὶ ὃς ἰηῖσο- 

ἀυςεὰ Ὀείοτς νυ. ἴῃ ογάοσ ἴο σοῃπεοῖ ἴμ6 σοποϊυβίου τὶ τ μδὶ 

Ρτεοθάθβ. ΒΙ. Ὁ} 80 ἰγδηβίδιβ νι", δηὰ οὔθ ν." 1 45 ἰδδηΐοδὶ 
σὴ 2455, Ῥυϊ ὈοΙὰ βεςτουβ τηυϑὶ Ὀς τεϊδἰηθαὰ οητγε 85 ρᾶγαδ! δὶ 

Ῥαββᾶζεβ, ψῖτἢ (ἢ ῬΟΒΒΙΌΠΠΥ τθδὶ οὴς 5 Ὀοιτονεὰ ἔτοτὰ ἴδ ς 
οἴμεσ. Οὐ ν]ουϑὶΥ Οὖσγ βεοϊϊοῃ ἀοεβ ποῖ Ὀείοῃρ ἰπ ἰἴ5 ργεβεηῖ 

Ρίαςο, ᾿πουρῇ ψῆδῃ δηὰ μον ἰδ νγγὰβ τηϊβρίδοο ψγὰ οδπηοὶ 58; 
δε οὔδηρε 88 τηδὰθ δασὶγ, βίῃος ἴῃε εγβίουβ πεσα δοοοσὰ πῖῖὰ 
τὰς Ἡεῦτεν. Οἱ, Β5. 221. 

6. Οο ἴο δε δηϊ, ἴδου εἰαρρετά, 
Οοπεῖάες μεσ ὑγᾶγα δῃὰ ὃς νῖϑε. 

ἢ. 858ε, Βανίῃρ πὸ οἰϊεΐ, 

Ονεσδεευ, οὐ συ ]οσ, 

8. Ῥτονίάεβ μεῖ (οοὰ ἴῃ δυϊασοεσ, 
Οἴει μεσ ὑγουϊδίου ἴῃ Βαγνεδὶ.τας. 

9. ον ἰοηρ υἱῖξ μου εἴεερ, Ο εἰασρατὰ 
Βεη νὴ μου τἶδε ἔτοτι [ὮΥ εἰυαθεῦῦ 

10. 4. π|}6ὲ 8ἴεερ, ἃ 1}||6 δἰ υτρετ, 

Α π||ε Το] ἀΐπρ οὗ τς μδῃὰβ ἴο τεβὶ - 
11. 850 584}} [ὮΥ ρονεγῦ οοτης δὲ ἃ ΗἰρβΒΑγΙΩΔΏ, 

Ἀπὰ ΤὮΥ ᾿δηὶ δ5 Δ δἰτωεὰ σηϑῃ. 
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6. Ῥτχορτεβεῖνε, ἴεσῃδιῖγ. Οἱ. 420". Οἱ ἴδε δηὶ ἰῇ ριονεσῦϊαὶ 
Ἰπεσγδῖωσε 566 Μδίδη οἡ τμϊ8 νεσβε.". Οὐ ἴΠε ΠΔὈΪ5 οὗ ἴῃς δηΐπιδὶ 
Ξ5Ξες Ζ»"οἷ. Βργί,, Πατσσα ἴῃ 7ρμνι. ο7 Σίπϑπαεαπ δος. ΝῚ. 21, 1λιὉ- 
Ῥοοῖο, “5πι, 8έεέ:, απα Ἡαςῥε. γαῖ ραγιίουϊας βρεςοὶςς 15 ἤεσα 

τοοδῃϊ 18 υποογίδίῃ ; οἴ, Τηβίσατω, λῖσ,. ΗΠ ,. 977 τὰς Δίδ(. ---- ΤῊς 
ἴεστω τὐὔργαγα Ἄρρϑᾶσβ ἴο Ὀεϊοηρ ἴὸ ἴῃς ραζοηδιὶς νοοδθυϊασγ οὗ 
ΟΤ. ; τ Τσοῦγβ ΟἿΪ ἰῃ ΡῬιονεσῦβ. Βυϊ ἴῃς οὐβετνδίοῃ οὗ ἴῃς 

ὈΔΌΪ5 οὗ ἴῃε δηὶ δῃηὰ ἱΐϊβ 0868 ἃ5 δὴ Ὄὀχϑιηρὶς οἵ ἱπάυδίτυ τοὺ Ὀς 
οά; οἷ. τ: Κ. 45 (9.2). -- ἢ. Θγποηγιμουβ, ἴοσγηδιγ- μασγ. ΤὨς 
ἴλγες ἴδσιιβ δ ρ]ογθαὰ ἃτὸ ΠΟΙῈ υϑεὰ 45 ΞΥποηγτηουβ, μουρὴ ΠΕ 
μᾶνς τμεὶς ἀϊβετγεηὶ βμδά65 οἵ τηϑρδηίηρ, Τῆς ἢτϑι 15 οτηρίογεά ἴῃ 

ΟΥ. οὗὨ δοιὰ οἷν! δηὰ τα] τυ Ἰεδάετβ (7. τ τὸ 158. 32) ; ἴὰς βεοοπὰ 
ἀεηῃοῖεβ ἃ φοτί οἵ το] -οἤοευ, νγῆο Κεερβ ἃ δὶ οἵ πᾶπηδβ δῃᾷ βυρεῖ- 
Ἰπϊεπμ8 ἴῃς τε δἷ μεῖς ποσκ, ἰῃ ρδᾶος οἵ ἰῃ νψὰσ (Εχ. ς᾽ Ὁϊ. δοῦ 
2 ΟὨσ. 19) ; ἴδ τὨἱτὰ 8 ἃ Κοῆογαὶ ἴεστα (Ὁ τυ]εσ, τογαὶ οὐ οἵδιεσ 
(1 Κ. 4[ς}] 188. 16) 7ετ. ς 1). -- Αηἷξ δὲ βαϊά ὮὉΥ τεσδηῖϊ πτΐεσα 
ἴο Βᾶνε δὴ εἰδδογαῖς βοοίδὶ ογρδηϊζαϊίοῃ, βοτηθῖτηθβ τι κίηρ δηὰ 

ᾳυςεῃ, 5βοπιοιίμηεβ ὙΠ ἃ 5ἷανς- 1255 δοαυίτε (45 ὮὉγ ἴῃς ἡγρεῖζες 

οἵ ΜὮϊτς 8δῃ15) ὈΥ σδρίιτε δηὰ ἰοσοθὰ ἴο ἀο ἴϊπε ψοσκ οὗ ἴῃς Ἵοοτ-. 

τουηϊῖγ. ΤΆϊβ Οσρβϑηζα βθοῖὴβ ἴ0 ἤανα δε ὑηκπονῃ ἴο ἴῃς 
δηοϊθηῖβ (Ασί βίοις, 226 “πῖνε, 1. χ0 τ΄, 04118 Ἰλθτ ἀπδσομδὶ, τ ἢ- 

ουὖϊ ρφονεγητηςηῖ), τ᾿πουρὴ Αο]δη (ἴῃ 5 Ηἰβίοσυ οὗ Αηϊπμδὶβ, ἰπἰγὰ 
εςηΐ. οὗ οὐζ ἐγ) βρεᾶϊϑ οὗ ἴπεὶν Ἰεδάεσβ δῃ!ὰ ΠΟ Ὁ 68. ---- ΤΏΪΒ νεσβα 
ἰς οὐἱτιεὰ Ὁγ Βίο ΚΕ] 45 ἃ ργοβαὶς φίοββ, οι γεαῖκθηβ ἴῃς οοτω- 
Ρασίβοῃ δηά ἱπισοάυοεβ ἴῃς ἱττείενδηϊς Ἷοῃϑβιἀθσδίοη οἵ ρονεγῃ- 
τη 8] αἰτοςτίοη ---- ἰττεϊσνδηϊ θδοδῦβε τθῃ ἃσὸ ἱηυδίσίουβ ἠοῖ ὉΥ 
Ργεββυσε οὗ ταϊοσβ, Ὀυϊ τοῦ τερασὰ ἴὸ {Πεὶγ ραναῖο ἰηίεσεϑῖβ. ΤΠς 

βϑεοοπάᾶ δηὰ τπἱγὰ μοϊῃίβ σὲ ἢοὶ ψ6}} ἰδίζθῃ : βοοὶδὶ οσραῃϊζαιίοη 
ςογίδίηϊν μεὶρβ πυπιδη ἰηἀυδίτγ, ἀῃὰ ΟἿΣ τε βᾶγα τἴμδῖ δηΐβ, συ ἢ- 
ουῖ τη5 λάναπίδρςο, Ξεῖ τε ἃ ζοοὰ Ἔχδιηρίε. Τῆς διρυμιεηὶ του] 
Ἰδοκ οὗ ροεῖίς ἔοστῃ μα5 τῆοσε ναὶ ῃϊ, --- [Ὡς νοσϑε ἷἰβ ηοὶ ἃ σοϊαρ]εῖς 
οουρϊοῖ, --- θαϊ νὰ οδἢ Ασα Ϊγ ἴῆγον ἰτ οαἵ ου ἴμαὶ δοοουπί. Οτκ. 
τρᾶκο5 ἰΐ ἃ ττὶρὶεῖ, δη ἃ ροβϑι ΟΪΥ βουης τνογὰ οἵ ρῆγσαθε ἢδ85 (8]οὴ οὐἱ 
οἵ τῆς Ηεῦ. τεχί. --- 8. Θγῃοηυτηουβ, ἴοσηδγ. ΤῊς νῦβ. 2γονίάε 
(πε. ἐραδιελ, »γέβανε) δηὰ αϊλεν Ἠδτε διηουηῖ ἴο ἴΠ6 βδτὴς ἴὨϊηρ, 
δηὰ ἴῃς πουηβ ,οοα᾽ δηὰ φγουΐείοη ἅτὲ βυποηγτωβ. Τῆς νοσὰ τβῆ- 

Φ Ὡς. πιεπίοης αἰδο Οοϊάθετς, Οδο,. λέανεοκένε, διὰ 1ληάβθεῖξει, δόνλας 
αὐφωο! Αγανιαέαε. 



124 ΡΕΟΝΕΚΒΘ 

ἀοτεά σηρρε»η7 ἰ5 βοπιδίαμεδβ υβεὰ ἴοτ ἴῃς τγᾶγῃι βεάϑοῦ ἰῃ ριεηεσαὶ, 85 
ορροβεὰ ἴο τοέμν (Οςῃ. 8533 ψ 7412), εχϊεηαϊηρ, ΔΡρΡΑΓΘΆΥ ἰπγουρἢ 
ματνεβῖ- ἄμε (]εσ. 85), βϑοπιοιπηεβ ἕοσ ἴῃς Ἰαϊζες ρματί οἵ ἴῃς δτιῖῖ- 
βεᾶβοῃ (188. 28 [εσ. 40). δ ἴαγυες αἶϑο ἰβ τι ροσγαῖν ἱηἀοδηϊῖο, 
νατγίηρ τΣιῖῖὰ τὰς οτορ, ἔτγουι Μαγοῖ (Ὀασῖςυ, 2 5. 213) ἴο ϑερίθιαθεσ 

(ἕταρεβ, 138. 185). ΤὨς ἵνο οἶδυδβεβ δὲ ἰάδηιίοδὶ ἴῃ πιοδηίηρ ; 
τῆς 56η596 8 ποῖ ἴπδὶ ἴῃε δηΐ ἀοεβ ομε ἴῆϊΐπρ ἴῃ βϑυπητετ πὰ δη- 
ΟἾΠΕΙ ἴῃ Βαγνοβῖ- τωθ. Νοτζ ἰβ ἰἴ ἰπϊεπάςα ἴο Ἔχρσθθθ Ῥσοβῦαβα ἴἢ 
τῃε δοίου (ὉΥ ἴδε ἀἰδδτοης ΗΘΌ. νετὈ-ἰοστι8) : ὀεγίπς το φγουϊαε. ἐπ 
σιν, εοηηβέσέες “λ6 σαϊλογίπρ ἐπ σμάραπ. ὍΤὮε βίγιοίυτε οἵ ἴΒς 
Οἴμασ νοῖβοβ οὗ ἴῃ6 βοσίίοῃ ροϊηϊβ ἴὸ δὴ ἰάθητοδὶ ρᾶγα οἰ βηλ πεζὰ. 
-τὰβ ἴο ἴδε ἰηάυβιτί4] Παῖς βροκθη οἵ ἰῃ ἴῃς νεῖβα, ἴῃς ἰδίεϑδι 
δυϊδοχτῖεβ Ποιὰ ἰπαὶ βοπὶς βρεοῖθβ οὗ δῃὶ ἅγο ρτδιιϊηϊνοσοῦβ δπὰ 
βίοσς ἃρ ἰοοά ; ἕοσ ἴδε τποάεσῃ ορίηίου 566 ἴῃς νοιῖβ οἰδὰ αῦονς, 
Δηᾷ οσ δποίςηιϊ βἰδιθιηθηῖβ 866 Μδίδῃ. ---- Οτῖς. δἀάβ : Ον, σοὸ ἕο ἐλε 
ὁέεε απᾶ αγη ἦστν αἰ δίρεπέ τὰς ἐς σπαὶ ἄστυ τεγίομσέν σἦξ ἀρες ἐδ ν' 
τυογᾷ ---- λέγ ῥγοάμείς ἀΐπρε σπα φγίσαίϊς ῥέγεοσις μδό 70» ἀφαδ(ὰ ---- 
σἦξ ἐς ἀξείγεά απαᾶ γεοῥεείεα ὅν αἰξ---- Ζλομρσὰ “εεδές ἐπ δοάν, ὅν ἀοπον- 
ἐηρ τυΐξαονε “ἦς οὐέαίης δῆπεδοπ. ΤὨς δἀάϊοη σοπιδ5 οι ἃ 

στκ. βοεῖδε (ἰῖ 15 Ῥσο  ὈΪΥ ἃ ψ]οβα ψῃοἢ [48 σοῖ ἱπῖο ἴῃ6 τοχῖ) 
ΜΠο (Ὠουρῶξ (παῖ ([ἢς οἴπετι ἱπάυδιουβ ἰπβεοῖ οὐρῶϊ ποὶ ἴο ρῸ 
υππιεπίοηδα. Εἰβενῃετῖε ἰῃ ΟΤ. (1534. γ}8 Πι. 1" ψ 1182) τῆς ὕες 
15 ἰηϊιγτοάυςςα 45 Ποϑ]6 ἴο πιδῃ ; ἴῃς ψοστὰ ἀοδθϑ ποῖ οζοοῦσ ἴῃ ἴῃς 

ΗεὉ. ἰαχὶ οἵ Ρτονεγθ5. ---- θ. ϑυποηγτηουβ, ἴεγηᾶτγ. [τ 15 δρτὶ- 
οὐϊίυγαὶ ᾿ς τπδὲ της ἀδβογιριίοη ἰ5 ἀθα!ηρ πῖτἢ (οἴ, 245), ἴῃ νι ϊο ἢ 
ΕΑΙΪΥ τιβίηρ ἰ5 ἃ ποοϑϑϑῖγ". Οἱ. [ῃε Επρ. ἐαγίν Ὁ δεά σπα εαγὲν “Ὁ 

γίσε, εἴς., Δ! ΤΔΩΥ 510 ἢ ΡΟΡυΪΔΓ βαγίηρβ ; Ῥογβίυβ ν. 132-134 τα- 
5610 [65 ΟἿ ράββᾶρε ἰῃ ἵοστη. --- 10. ϑγποηγπῖουβ (οτ, σομ πυου5), 
ὈΪΏΔΓΥ (οτ, Ὀἰπαγυ-ἴοσηᾶτγ). Τῆς 5]υρρατγα᾽ 5 τερὶγ, οὐ σοηϊίηπά- 
τίοῃ οὗ ἴῃς τετηοηβίσδηος οὗ ἴῃε βαζε. Τῇῆε τερεϊοη οὗ α ἀἰδχ ἰ5 
Ῥεῖ. ἰηϊεπάδα ἴο ρίνα ἃ ἢυμηοτουβ οοἰογίησ, Ὀυϊ τᾶν Ὀε πιεδηῖ 
Β'ΤΩΡΙΥ 88 ἃ βθγίουβ ἀδβοσιριίοη. (Οἵ. ἴῃε θα ΘΙ ἢρς πνοτάβ ραΐ ἱηῖο 

τῇς ἀσπιηκαγάθ᾽ τηουϊῃβ ἴῃ 154. 28,5, ὙΤΏς 5βεσοοῃά οἶδαβε ἰ5 11ξ. 
α δίσε ,οίδϊηρ 97 Ζ. λαπας 1ο ἤΐδξ, ταὶ ἰβ5, ἴο 1ἰς σοπιέογιδΌϊγ, ἴο 
οομροβα ΟὨς᾿5 56} ἴο βίξερ. Τῆς β8π|6 ρῆγαβε ἰῇ Εοϊ. 45 βίψηϊ- 

5 ἙΔΥΙΪ τἰβίηφ νγα8, βουγευεσ, ἴῃς ϑεπεγαὶ συὶα ἰῃ δηοίεηιϊ ἰδ; 9φ6ε Ρίωϊο, ζδια:, 

Υἱΐ. ρΌ. 807, 8ο8 ; Ατίϑι., Ζεον. ἱ. 6; 7ν., νἱὶ, 225 Ε΄, 
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ἢε5 βιυρια ἱπδοιί νιν. --- 11. Θγποηγπιουβ, Ἰοσδιγ. αἰλισαγνιαπ 

15᾽ τοδάϑῖεσ, ναγίδγεν, ἴῃς ἱπρ]]οδίοη Ὀεὶηρ παῖ ἢἷθ ρυγροθα 15 

Ὀδὴ ; ἴῃς ἴεσω, κα Εηρ. ἀϊγτοσγνεανι, Ὀεϊοηρβ ἴο ἃ ἤπιε πῇεῃ 

{γᾶν δ] Πρ νγὰβ ἢοΐ 58(ς, ἤδη τιθῇ ψἢο ἐγοασυεηϊεα ἴῃς ΡυὈ]Ϊς τοδὰ8 
σεῖς ᾿ς εἰν ἴο Ὀς γοόῤεγς (οἴ. Ν.). Α“γνιεά νιαν, ᾿ἰτ. »""αἀπ τοΐὰ ἃ 

σὐίεία, Ῥετθδρ8 4 νδηδοτηρ 50] ἴα ουὖϊ οἵ 5εγνίος (Οοσῖ), τότε 
ῬΓΙΟΌΔΌΪΥ 5'γρὶν ἃ ἀδηρβεγουβ δϑϑαϊϊδῃηῖ. ΟνθγΎ, ῬγοΡ (85 
τεβαὶε οὗἁ 5101} ἃ περδῖνε (Ὠίηρ, Ιαςϊκ οἵ χοοάϑβ, 18 ρετβοηϊῆεὰ 45 ἃ 
Ῥονεσία] δηὰ τα] 685 ΘΠΘΙΩΥ ὙΠῸ ἀδβίΤΟΥΒ ΟἹ οδιτὶς8 ΟΥ̓ οης 5 5υὺ- 
βίδῃςςα. --- ΙηβιεΔα οὗἉ εἀϊεῥέναπ Οτὶκ. μα5 συ γώπηον (ἈΡΡΑΓΘΏΙΥ 

τερτοβεηηρ ἃ ἀϊβετγεης ΗςὉ. τεχὶ του ΟὐΓ5), γί οἢ οἶετβ ἃ ἰογτηδὶ 
δυῖ ποῖ ἃ γϑαὶ ρασγδὶ]εὶ τὸ ἴῃς τυσγγανεν οἵ ἤσβι οἴδυβε. Οτζ. ((0]- 
ἰονεὰ Ὀγ Νυΐϊς.) ὐτῖπεν δά ἀς : δωΖ 7 φάσις δε ἀϊδίρεμί, τὰν ἀανγυεεί 
τοῖν ἐσ» ἂς α γρωπήχέη, απᾶ τυαπί τοὴδ ἀξβαγ ας α σα ΚΜ --- 

ἴῃς σοπιχαβὶ ἴο πα ργεσεαϊηρ 5ἰαϊεπιθηΐῖ, δηὰ ρῥτοῦδὈΪΥ τοι ἃ Οτκ. 
δδηά. 

12-1δ. Τμὸ πιϊφολιίοῖ ΣΔΑΚΟΣ --- ΤΟ ΚΟ οὗ τοϊφοδίονουο ἰαὶκ 
διὰ ἰηΐα. --- Τῆς ἴοῆς ἰ8 ουὐτί δηὰ 5δδῦρ, ἴῃς ταγιμπι ἱττεζυίασ ; 
ἴδε νοσϑΌυ ΔΙ ῥογπαρβ Ροϊηϊβ ἴο ἃ ἰδίες ρεσίοά. 

12. ΑΑἍὄ νἱοκεὰ τρδη, ἃ ὈδΔὰ πιδῃ 

Βεδἷς ἱπ ἔαϊδε Ξξρεεοῖ, 

13. ΝΥ ΙΠΚ5 τς Ὠἷα ἐγεβ, δοσαρες τῖτ Ὠἰς δεῖ, 
ϑίχζης σῖτἢ δὶς βηρεῖς, 

14. Πενίδες τοϊβομίο ἱπ Βἰδ ταϊπά, 
Ις αἰνσαγε ϑονίηρ αἀἰδοοτὰ, 

15. ΤὨετείοσε οἵ ἃ βυάάεῃ 58 δὶ] οδἹδυν εἰτγίϊος Ηΐπι, 

ϑυάάεη!γν 8.141} Βε Ὀὲ ογυβῃςεά, διὰ ἴδδὲ πιϊτβουΐ τετηςαγ. 

[Ιῃ τὴ ϊ5 ἰταπϑϊδίοη ἰΠ 6 βεσοηά [ἴῃς οὗ νι ἀρρδᾶσγβ ἃ9 πιουεῖν ΟὯ6 

ἰΐδτα ἴῃ τῇς ἱπαϊςιπιεηῖ, μαϊ ἴῃς ραγασταρἢ πΙΑῪ αἷ8ο Ὀς ἱγταηβἰαϊεὰ : 
4 τοϊεξεα να. .. ἀἐξαίίηρ τοίδὰ . .. τούμδῖηρ. .. σεγαρβίμρ . .. 

“ἰρεῖπρ. Ο. ἄδυξεέηρ . .. ἐξ αἄσαγε τοισίηρ αἰϊτεογά, τὰς Δὲ 6χ- 
Ῥγεββίοῃ ρίνίπρ ἴπ6 γεβὶὶ οἵ ἴῃς ργεοςεαϊπρ δοῖβ ; [8 οοηϑίσιοιοῃ 
ἄοεβ ποῖ τωοάϊεν ἴῃς βεποσαὶ βδῆβα. 

12. Ῥαγδὶ]εῖβ, ἴσσθαῖγ. Τῆς ἴνοὸ δα)εςϊίνεβ ἅτε ΞΥποηγτηουβ, 
ΕΧΡΓοβϑίηρ ζοηογαὶ ἀσργανυ; ἴῃς ἔτει (Ηεὺ. »"αηπ 47 ὀεδαξ) 
ΟΟςῸΣΒ ἰῃ τό τοῦ, ἴῃς Ξεοοηὰ (Ηεῦ. »παη 7 ὀσάπε:ς οὐ ἐπίφν ἐδ) 
ἰῃ 68 Ἰοϑ χη, εἰς. ΤΉῊς ἴσττι ὁδί ἀϑυδ}}ν πιθδῃβ εἶξε αεβναυΐέν 
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(μοὶ τρεγεὶν τυογλάξοςμέ55); ἸῺ ὕνο ραββαβοβδ, ᾧ 18. 415 ἀρρατ- 
ἘΠΕ τϑν γωῖπ (οἵ. ΟΠεγης, διαίρης). [Ιπδιεδὰ οἵ “οπ 97 Βεδαζ 
6}. τοῦ, εἰς.) τῇς τεηδοσίηρ βῃουϊὰ Ὀς τοῤεξεα »παπ. «ϑρέεεὰ 5 
1ιῖ, »εοιτὰ --- ἰἢὴς ἔλυϊς ἀεπουηοοδαὰ ἰ5. ον}} [21 Οτὶ. δπὰ ὅγτι., 

Βούονεσ, οὐ Πρ γεσεχὰ πᾶνε τὐσίξς ἐπ τύαᾶγς ἑλαί αγε πο ροοίά, 

Δηα [Πἰ8 τᾶν ὃς ἴῃς τίρηι τεδάϊηρ ; τς δε οἵ ἴῃς Ηεῦ. πουϊά 
θη Ὅς ἀεβηεά ἰῃ ν.5 6; οἵ, 45, “Μοιρεὰ τ δὺ Ὅς αηἀεοτβιοοα ἃς 
εχργαβδίηρ ἴῃ 6 τηϑῃ 5 γῆοὶς ἱπουρῃϊ. Τῆς ἤγϑι πὸ ἰ5 ΌὉΥ βογας 

ἐχροβίϊοσβ (ϑαδάϊα, Ζδοϊς., σ4.) ἰδίζεη 45 ἃ βεραγαῖς βεηΐεῃοε : ὦ 
τυογήλέξες [ῬτοΟρεΥΪν τυϊεξεα} "παρ ἐς τὰς ἐἀεεεένεν, νϊο ἢ 18. ροβ5ὶ- 
ὉΙς, Ὀυϊ ἀοεβ ποῖ ἄστεα 80 γγὲ}] πῖτ τὰς βἰτυσίατε οὗ ἴῃς ρΑγάρτάρῃ. 

- 18. Τῆγες Ὀἰηδευ οἶδυβεβ. Οεβίυγεβ ἱπαϊοδιϊηρσ τμὲ βρίγις οὗ 
τοδ]ὶςα δῃὰ τηϊβοῖεί. Μονετηεηὶ οἵ ἴῃς γέ; οσουχ5 ἴῃ τοὐ ΒΒ. 273 

85 5'3η οἵ τη ϊβο ϊεΐ, ἰῃ Ψ 352 45 βίρῃι οἵ εχυϊδιίοη ; οἵ. ἴῃς Αταῦ. 
βδυϊηρ (αἰ θυϊεά ἴο Α11) Ο σοά, ῥαγάση τς ἠλε εμέῥαδίς τυϊπξέπς 
φ τὰε εγε (Ὁ .), δῃὰ 5ες οἵδεσ ραγβὶ]εὶς ἰῃ Μαϊδῃ. Τῆς βεοοῃμὰ 
γε 15 τεηἀεγεὰ ἰῃ ἴμ6 Οτῖ. ΌΥ γέσες τέργις, ἰὼ Τατρ. δηὰ ὅ5γτ. Ὀγ 
σἥανεῤε, ἴῃ Α4., ὅγτα., ας. (ἢ δοοοσάδηος μὴ] ἃ Ταϊτηυάϊὶς υ5ὲ οἵ 
ἴῃς νογὰ) Ὁ γνός (τεγαρές, τλω2ε) : ἴῺ δὴν οῶϑε ἴῃς τιονετηςηῖ 
δ ἃ τηδιῖς οὗ ΘηΙΏΥ, ρετΠᾶρ5 ἃ 8ῖρτι ἴο ἃ οοηίδάετγαϊε ; ἴῃς τεπάοι- 
ἰηρ “φεαῖξς (ἈΝ...) 15. Βεσε ἱμδρρτορτίαϊῖς, ᾿Ὡουρὰ τὰς νετῦ εἰβενμετε 
885 ἴμαῖ τηθδηίηρ. δέρκαίη (11. Χαελίηρ) σὰ τὰς ηρεγς 15. ἃ 
αηίΐνογβαὶ ρεβίυτο, οὗ νατγίουϑβ ἱτωρογῖ, ἤδτε τα ἰβοβίενουβ, οοπιειηρῖυ- 

οὐδ, εἴς. ; ἕογ ἴῃ 86η8ς τἦστν 566 Οεη. 465 Εχ. το. Εοὶ οἴδιεγ 
Ἰῃϊταῖοα] τηονοπιςηῖβ οὗ ἴῃς ὈΟΑῪ 8ες ἴοῦ τό}. Τῆε νεῖβς ἰ5 ἃ 
νεῖν ἀεβοσ ρὕοη οἵ ἴδε 5:1εηΐ, υπαἀεσμδηᾶ ργοσδυγαβ οὗ τιἰβοῃἰεῖς- 
τωδίκοσβ, ἴδε Πἰηΐ5, συρφεβίίοηβ, ργονοςσδίίοηβ, δὰ βίρηαὶβ τἴῃδὶ ἅγὲ 
εβεοῦνε ἴῃ Παιοίηρ αυάτταῖὶβ οσ αἰνίηρ ἰῃ 5018. ---- 14, ϑγῃοηγηίουβ, 
ἔσσω. Α ἀϊγδοὶ βἰδίειωδηι οἵ τιμαὶ ἰβ "ωρ] δὰ ἴῃ τὰς ρῥγεςςά- 
ἴηρ νεῖβεβ. Τῆς πηδῇ οσσαρίε5 Ὠἰπιβο} τι ἀεν  βἰηρ πιϊδοπίενους 
βοδείηςβ, ἴῃ ρσῖναῖς δηὰ ρυδ]ς τοϊδιϊοηβ ; ἴῃ βεοοῃὰ οἱ. Οτκ. ᾿ς 
»παξες δεήμγόαμεες ἐπ ἴὰς εἱΐν, ἃ 116 βιαϊετιεηῖ οἵ νβδὶ ἴθ Ηςεὺ. 
βυσρεβῖα, [ἢ τὰς ἩδΌ. τεχὶ ἴῃς νεσβς τεδᾶὰβ: δυΐ ἐς ἐπ λὲς σεϊμαὶ 
[{π| ἀεαν], ἀε ἄευΐσες νεϊεελίφ ἐσπδπμαΐν, ἀς «ργεαδε οἰγύές, ἃ 

τὐρὶεῖ πῆς ἢ τᾶν 6 τεἀυςεὰ ἴο ἃ σουρ]εῖ Ὁ ἴδε οπιϊββίοῃ οὗ οὔἊ 
ποσὰ (πρελέ ; ἴὰς οὔδηρσε ἀοεβ μοί αἤεοὶ ἴῃ6 βεῆος. δοΐ, τ 
»εἰσελέφ, ἰΒ ἰὰ ἴδ τοωοβὶ βεουαὶ δεηβε ἀδραγίυτε ἴτοτὶ βοοά ; 5εῈὲ 
ποῖς οὐ 223, ευΐ διὰ τυγύπξ. --- 1δ. ϑγποηγτηου, αυδίοτηδιγ. ΤΏΣς 
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Ρέμαγ. Τδε Ἡτὶτετ᾽ 5 5εΏβε οἵ ἴῃς δετουβη685 οὗ ἴῃς νίοε ἀεϑογ θεὰ 
ἰς ἱπαϊοαϊοὰ Ὦγ τὰς ἀὐχυρῖ, νεμετηςηῖ, δἰτιοβὶ ἤετσος, ἀςοϊαγαῦοηῃ οὗ 
Ρυηίβητηεηῖ. Οἡ ἐσάχρεζν, βεὲ ηοῖς οὐ 1Ὁ. Τῆς ἴνο ΗδΌ. ἰοΓΠῚΒ 
ἴον τμεάρπε Δ1Ὲ ΞΥΠΟΏΥΤΩΒ; ἴῃς ἤτϊδι ὁσοῦβ ἴῃ 2453 (ἰϊ ἰ5 ὈεΙίαΙ 

ομρϊιεὰ ἰῃ 4Ἶ), ἴῃς βεοοηά ἰῃ 290] (ἴῃς βεοοηὰ οἷ. οὗ ὙΒῖοὮ ἰ5 
ἰἀεμοδὶ νι βεοοηὰ ο]. οἵ οὺσ νεῖβε ---- ποῖς ἴῃς ἀϊβετγεηος Ὀε- 
ἵπέε ἴῃς οἴἴξηςαβ ἰὴ ἴῃς ἴνο νεῖβε8). ογμελεα ἰβ 11ϊ. ὀγοξέη, τῷ 

ἀεενογεδ; 8ε6 7ετ. 17}} ΕΖ. 325 1δτὼ. τ᾿ ἤδη. 85. Ὑῆς ον ἰ5 
Ἱπειοθάϊδο]ς, ἰπδὶ ἰς, ἰξ ἰ5Ξ ἀθβαῖῃ. ὍΤὮς ἀρεηονυ οἱ ἀεβίσυςοῃ ἰ5 
ποῖ 5ἰδῖοα ; [ῃς ττιτετβ νἱεῖν ἀου 1685 ψγὰβ ἴῃαῖ ἰΐ ταῖρῃς οοτης 
ἄπο Οοά ἀϊτεοῖγ, ὉΥ 5ἰσκηςββ, εἴς., ΟΥ ἱπάϊσγεςῖγ, τπσοῦρῃ ἴῃς 
ἐρειη ο5, ρεῖναῖς δηὰ ρυῦϊϊο, (δαὶ ἃ το ϑοοἴ- πλάκα Ὡδίθγα γ ταὶβο5 
ὉΡ δραίηϑι Πἰτιβεϊ, ϑυάάδῃ ἀεαῖῃ ννᾶβ τερασάθα ἃ5 ἃ ρτεδῖ τηἱβ- 
ἰοπῖαης, Δα 48 ἃ 5ίξῃ οἱ ἀϊνίῃε δηροτ, βίπῃος ἰξ βεηϊ ἴῃς τωδῃ ἱττε- 
αἱενδυ ἴο 51:0] (8ες 2.2), σεῖς ἢς οουἹὰ πονεσ ραίῃ ἃ ροβίοῃ 
οἵ ἕλνοσ σι σοά. 

16-19. Α 1ἱεῖ οὗ φονδὴ ἰπΐηρε πδἰοί] ἰο Θοὰ. --- ΤΌς σεοιοῖ 

ἰς δἰγηϊϊσ ἴο ἴῃοϑβϑε ἴῃ 20} 51 1ῃ 118 δι! τη οτῖ 4] δηυταθσδῆοη, δηὰ ἴοὸ 
65 ἴῃ 115 βυδ)εοῖ-τοδῖίες δηὰ τῆοϊοτίοδὶ ἕοστω (δῦβεηος οὗ οοῦι- 
ῬΑΓΒΟΏ8) ; ὈΥ ἴΠς παίιγε οὗὨ ἰΐϊβ οοπίεῃϊ5 ἴξ ἀρργορτγίδίεϊυ (ον 5 
νυν ὍΤΈς τπϊηρβ οηυτηοταῖεα Ὀεϊοηρ 411 ἰορεῖδεσ; ΤΒΠΕΥ ῬΟΣΊΓΑΥ 
ἴδε «δδσαςῖεσ οἵ ἴδς πιδὴ ψὯο δοθεπιεβ ἴο ἀεβροὶ! δηὰ συΐῃ ἢἷ5 
{εἴονε. 

16. ΤΒετε ὅγε βἰχ [ίηρε [Βαϊ Ὑδηνεἢ Βαῖες, 
Υελ, βευθῃ ὅστε δὴ δὐυοσυϊῃδιίος ἴο Ὠΐτω 

17). ΗδυρὮΙΥ εγεβ, ἃ ᾿ἰγὶπρ ἴοῆσυς, 

Απὰ Βδηὰβ ἴδαὶ εβῃεὰ ἱπποοεηὶ Ὀϊοοῦ, 

18..Α τλϊπὰ ἰδὲ ἀενΐθεβ τ]ϊοϊκεὰ βοβεσηςα, 

Ἐξεὶ (δαῖ ταδῖος μαεῖς ἴο ἀο βδισω, 

19. ΑἜὕἔαϊδε νϊϊωεβε πεῆδο υἱΐοτς 11ε8, 

Απὰ δε Ἦδο βον5 ἀἰδοογὰ διρον Ὀτε τ Ώ. 

16. Ῥτορτεεείνε (ϑυ θειδητἰΑ}}γ Ἐγμοηγπιοιβ), ἴοσηδιγ. ΤῊΣ 56- 
αύεπος «ἦν, “ἐφέν ἀοεβ ποῖ ἱπιρὶγ τπδὶ τῆς δενεηιὰ τὨϊηρ 5 δὴ ἀἤετ- 
ἰδοῦσαι, οὐ ἱπέδτίοσ ἰῃ ἱτωροτίδηος ἴὸ ἴμε οἴδεῖβ; ἰΐ ἰς ἃ τῃεϊοτγίοαδὶ 

πη, Ἔαυϊναϊεηϊ ἴ0 ΟἿΣ τἦχ 97, “εὕέρ, αὶ τ ΘΟ} ἱπά εδηϊϊο, ἰτα- 
νἰγίην τοδὶ τὰς φηυταοτδίοη ἀοδβ ποὶ ἐχῃδυβὲ ἴὴς Ἰἰδὶ οἵὗἨ [ρα 

ΦῊἩοδ.: »αδε λαηέε 'ν γηὴν 'ν λαγριν. 
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οοτηΐηρ ὑπάογ ἃ ραγιίουϊας οδἴοροτυ ; οἷ. ποίεβ ου 20. Ὁ, Βεῖνοθα 
ἴθ ἐχργεββίουβ χσλισεὰλ λσέες διὰ σδονείμαδοη το λένε ἴῃετε ἰ5 ἢῸ 
ἀἰϊδότγθηος οὗ τιρδηίηρ ; οὐ σόογεέμαδομπ 8εὲ6 ποίς οὐ 215. Τῆς 
86η86 οἵ ἴῃς νεῖβε ἰβ: Οσα ἀσέές αμα αδονείπαίες α πωνεδδρ σ 
ἠλέησε, πανιεν. ---- 17. ῬατΑΙ]εἶβ, τσπδγ. σωρὰδ, ἐγες, 90 403. 
Ηδυρ είποββ 8 παῖυγα! γ ἐχργεβϑεὰ Ὁγ ἴθ ὄγεβ (ςΐ. [,Δ41, σωβέν- 
εἰδέωρε); 8ὲὲ Ψ 131. [Ιἡ Ψ 1857. [ῃἢ6. ἐχργοββίοῃ οδαγδοίεσίζες 
Ιϑγαοῖ 5 ὑσουὰ δηὰ ορργεβεῖνε δηδυῖεβ, νἤοστα Ὑδηνεῖ πῇ} Ὀτίηρσ 
ἄονῃ. Μοτῖε βεῃοσαιν ἰῃ 134. 21} τοῖβ ᾽ὸῦ 2133 181} Αἱ} Ἰοῆγ 
ταϊηρβ ἃζὸ Ἴοηςείνεά οὗ 85 Ξἰαπάϊπρ ἰῃ δηϊδροηΐβιῃ ἴο ἀοὰ δηὰ 
τιοτγείοτε ἀδβεπεα ἴο Ὀς ονετίῆτονῃ (οἷ, ἴὩ6 Οτεεὶς τεργεβθηϊδοι 
οὗ ἴῃς ἀοὶν 8 ἰεαίουβ οὗ ροψεσῆι τηθῃ, Ῥχοπιεῖμευβ δηά ῬοΪγ- 
οταῖοθβ οὗ ϑδῃηοβ, δηά ἴῃς Ἡϊηὰυ βἴοτίθβ οὗ πάσα β ἔδασ οἵ οογϊδί ῃ 

Μυπηῖ35). ΤῊ Ὡδίουδὶι ροίηϊ οὗ νἱονν σοιηδίῃβ ἴο ἴῃς πὰ οἵ ΟΤ. 
(ΡΒ δῖε), ἢ Αροστγρδαὶ Ὀοοῖϊ9 (Βεη-ϑῖγα, Μδος., εἴς.), δηὰ ἴῃ πε 

Ταϊπιυά, Ῥυϊ ἀο65 ποῖ ἀρρθᾶσ ἰπ Ρχσ. ; ἰῃ Οὔγ νεῖβε ἰΐ 15 ἱπάϊνί 4] 

ΤΏΟΓΑΙ ἐεοἰηρ ἴθδὶ ἰ8 βμοκεῃ οἵ --- βαυρμιίηε58, ραΐϊ αἱοηρβίάς οὗ 
(ΔἸβεποοά δηὰ τηυγάσσ, 1 ἴο Ὀς υπάειβίοοά 45 ἱτρὶ γίῃρ ἀϊδτεραγὰ ἡ 
οὗ Ὠυπηδη τὶριῖ5 δηὰ ἀϊνίπα ἰδ ---- ἰϊ 15 ἐχοαβϑῖνς οοηοεῖὶϊ οὗ δὰ 
Τερατὰ [ῸΣ ΟὨς᾽5 ΟΥΤΏ ΡΕΙΒΟΉ. --- ̓ πϑιεδὰ οὗ ἑηποεεμ δίσσα πὰ 
ταῖρῃϊ τοπάοσ ὉΥ 20: ὀέροα 97) τἀ ἑππορθρι (οτ, γίγλέξοις) 858 ἴῃ 
Βα. 19} 7 ἐγ. τοῦ; τῇς τηεδηΐηρ ἰ8 ἴῃς 58ἴη6. --- 18. ῬαΑγα εὶς, ἴοτ- 
ΔΙ. ΤΉς σχρτεβϑίοη τοΐεζεά σελόνιες ταὶρῃϊ 6 υπάοτβιοοά ἴῃ ἃ 
Με βθῆδε 45 ἱποϊυάϊπρ, 41} ρ]δπβ δῃὰ ρὶοῖβ τὶ ἂσὲ ορροβαά ἴἰὸ ἴπε 
τίρῃῖ, Ὀυϊ Ποῖα τοίογβ ρα ου εν ἴο Βαιτηῖιὶ ρἱοῖβ.Ό Τῆς Ηδεῦ., ἰῃ 

βοοοηὰ [Ἰἴη6, τοδάβ : »»σζέ λας Ὁ γμη, ΜὨϊοἢ τηθδῃβ ηοΐ 5ν] ἢ π6 55 

ἷπ τυπηϊηρ (ΚΝ. δῆεσ ἴῃς συ.) Ὀὰϊ Παϑῖς ἰῃ Ὀερίπηΐηρ ἴο τι, 
ΘΑΘΟΓΏς85 ἴο 86 ἷζε ΟἹ ΘΥΘΙῪ ΟΡΡΟΙΓΙΗΪΥ ἴο δηραρο ἰῃ γι οκοάῃδβ; 
ἴδε ρῥἱοῖατα οὗ δαζθγηςθ88 οοηίαἰηδα ἰῃ τῇς ποσὰ ἀζσις ἰ5 δβεϊρδιεηοά 
ὉγΥ τῆς ἴεῖτα γρ (ἰπϑιε δὰ οἵ τσαξ) ; οἵ, ψΨ 147}. Το Οτκ. οὔ 
γι, τεδαϊηρ Λε λαείσπίηρ ὁ ὁ ἐδ, οἴ. τ, πεσε ΟἾΪΥ δε γετῦ ἰ5 
επιρὶογεὰ ἴῃ δδοῖ οἶδυβε ; 85 ἴῃ γμδ 5 ὉΠΏΘΟΟΒββδῖγυ, ἴῃς Οτίς. ἰεχὶ 

ἰδ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴο Ὀε ῥγείοττεα. --- 19. ῬΑγα]]ε]5, [οσηασγ. ΤὨς βεοοπὰ 
οἷ. 18 ἰάεπῖσαδὶ ἰἱῃ ταοδηΐηρ πὶ ν. Ὁ, ὀνεζάγεη Ὀείῃρ ακδη ἃ5 -Ξ 
“εκ άς οἱ αφεσείαέες, τλεταθεῖβ οὗ ἴῃ6 βδπὶς οἰγοῖὶς ---- ἰἢς Ξυρρεβιίου 
ἰδ (παῖ τῇογα 15 ΠΟ Οσσϑβίοῃ οσ ἰδ ρίδοη ἴὸ ον ἀἰββεηβίοηβ βιοερῖ 
ΔΙλΟΩ ΡΟΙΒΟΏΒ ῆο86 πχαίι4] το Δ ΟΠ 5 ἅτὰ δτηΐο δῦ ]ε.--- ΤΏς ταθδ- 
ἰηρ οὗἉ ἢχϑὶ οἱ. ἰ5 μἰδίη, δαϊ ᾿ῖ5 ἔοτπι ἰ5 ἀουδει!. [Ιῃ 14’, σίεγε (6 
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δ. τεχὶ σεουγβ, ἰἴ ἰβ ΡΥΟΡ Ι͂Υ τεηἀετοὰ ὦ λαδε τυΐΐπέτς μήζεγε δες 
(απὰ 5ο ἴῃς Οστκ. μεσ), Ὀαϊ (18 15 ουῖ οὗ Κεερίηρ νὰ τὰς σγηϊδοι- 
(8] ἔοστω ἰὴ ἴμε οἴμοσ νεῖβεβ --- σὰ Ἔχρεοῖ ἃ βυυ)εοῖ ἀεῆπεα Ὦγ (ο]- 

Ἰονίηρ νοσάβ. γαῖα οὐ)θοιϊοη5 πο] τὸ οἴδπεσ ἰσδηβἰδιοοβ οὗ οὖσ 
ΗδεΡ. ἴεχῖ: ἀξ τοὴσ μίζεγς ἄξε ἐς α ζαδε τοΐξρόες (οἴ. ἴος ἰῃς οοη- 

βίο οῃ ΕσΟΪ. 138, Ὀὰϊ Βετς ἴῃς τσεβυίηρ Ἰἀδητο δὶ ῥσοροβίτίοι ἰβ 
ουῖ οὗ ἴμε χυσδίίου, δῃὰ ἴῃς ἀεοϊαγαῖίνε δεπίδηςς ἰ5 ουἱϊ οὗ Κεορίην 
νὰ ΤΏ σοπίεχί) ; ἀφ τυλο μέξερε πές ας ὦ γαΐε τοίξιθες " ἴα Ὠατὰ 
δηὰ ἱτυργοῦδοϊς, δηὰ 80 ἴῃς δρροβί οη8] τεποτίηρ ἀξ τοσ ὠἥζεγς 
ἤες, ὦ ,αξε τυΐδιξες, δηὰ ἀξ τοὴσ μἴεγς δες, γαξε ἡεδριοηγ. ὍΤΏΣ 
οἰ. ἰβ ποῖ ἰῇ ῬΓΟΡΟῚΣ 5ῃδρε, δηὰ ἴἴ βεετβ Ὀεῖϊῖεσ, στ ϑγτ. δὰ Ταγρ., 

ἴο ἱηνοετὶ τῇς Ηθῦ. ογάδσ δηὰ ἱγαῃβίαῖα ὮὉῪ 5 λαΐζε τοῖέρισοες τυὴο 
μέζεῦς ἄΐες, ἡ ἩΝΙΟὮ δοοοσὰβ ἴῃ ἔοιτη τ ἴἢς τεβὶ οὗ τῇς βδοϊοη. 
Εὸσ ἴδς τῃουρδὶ οἵ. τ2} 14 5 δηὰ τοῦ 255; (οΥ ἰδτβ δραϊηβὶ [4]5ὲ 
ἰεβεγιηρ 8ες Εχ. 20} (-- Ὀὲ, ς Ὁ Ὁι. 190} εν. 6 (ς- 3). Τῆε 
ἐχργεββίοῃ τυΐδιθος 97 7αὐίΐν (45 ἴῶς Ηδοῦ. τϑδ8) 18. ρδγαὶ]εὶ ἴο 

ἔοπρμό ο" 7αδὶδ ἰὰ ν.ἵ. 

1, 3} 0.3, αἰϊεδιεὰ ὉΥ 41} Ἅγββ., ουὐυυϊοὰ ὈΥ Β,., 88 τωαστίηρ ἴῃς τῆγῖδαι; 

ψθους ἴὰ τὸ δᾶνα ΟἿΪΥ ἵνο ἰοῖυβ ἰπ ἴῃς Ἰἴπ6. --- ΤΏς ίοτος οἵ ἴῃ ὃν, νυδίο ἢ 
εχϊεπάβ ἴο επὰ οὗ ν.3, ἰδ ςοπῆπεὰ Ὦγ (δ ἴο ν.15, ---- Ψ᾽ οἷυ. .59; τεδὰ βίῃρ., σἱἢ 

ΘΟΦΈ,, .6 ἴῃς κεῆϑθς τεαυΐγεβ, --- ὃ. Τακεη ΌΥ (δ 45 ςτουπὰ (γὰρ) ἔοτ ἴδε 
Ξιαϊετηςηϊ οἵ ν.}Ρ (παραδώσει:), απὰ ντιτει ἴῃ 3. ρετ8. --- ἃ ἀϊνεγρεηῖ ἰεχὶ ψῃῖο ἢ 
ἄοες ποῖ ἄρτες στ ἴῃς οοπίεχὶ 50 νγε]] δ8 8. ---ΤῊς τερεϊ τοι οἵ "ον ἰὰ ἘΗ ἰ5 
δίγδηρε, δπὰ 80 δἰβὸ ἴδε βἰπιῖϊαῦ τερειτίοι, χείλη, χείλεσιν, ἰπ (ὃ; 85 ἴῃς χείλη 

Ῥτοῦ. Βαὰ ἃ Ηερ. Ὀαβὶ5, ἰξ ἰ5 Ὀεϊῖες ἴο ψυτῖϊε ἸοΦ᾽ ἴῃ βεοομπὰ ᾿ἷπε οἵ 3Η; ῥήμασι 

ἰπεῖ, οἵ χείλ., ἰδ ρίνεῃ ἰπ Η-Ρ 147 (161 βυρταβοτίρι.), 252, 297, δῃὰ (οχηρὶ. 
(Διὰ λόγῳ ἰπ Αττι.), νυν Εἰοἢ πιᾶὺ Ὀς ἃ οσοττεοϊίου αἴτεον 3Π), οἵ ἃ τβεϊοτίςαὶ νασία- 
ἴοπ, Οἱ ἰδίου -- ἑαυτοῦ 5ες Ὠείξβπιαπη, Θεῤείεδεά., ΡΡ. 120 Ε. --- 8, 3) ὕγ2πι, 
8εε ποῖς οἱ νυ, ---Ἴη 5 (ὃ ἅ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι δεεπι5 ἴο ὃὉε ἔἴτες τοπά θην 

ΟἽ ἢ κὸν γκὶ, βαγὰϊγ τ Ὅν; εἰς χεῖρας κακῶν ἰῃ ἢ, ΞΞ Ὁ)» η22, ἰδ ῥτοῦ, ἀουδ- 
Ἰεῖ (ροκβίδ!γ τἰῃς οτῖρ. Οτῖς, τεδάϊηρ), ἰὰς 8 ἰεχὶ Ὀεὶῃρ τεργεβεηϊεὰ Ὁγ διὰ σὸν 

φίλον; ἴσθι (ἰπ 5) ἰΒ ρεγῇ. βοτῖθαὶ εττοσ ἕο ἴθι, νυν ἢ τεδάϊηρ ἰς ἰουπὰ ἰπ ςοἀά. 
ΒΙΡΑ (5εὲ 1,8 ρ.᾽8 π.).--- ἢ Ὀϑτγη; (Β5 μὴ ἐκλυόμενος, Ἐ, μείπα; Θ΄ τεπάος 
ἴδε ἴνγο νδδ. οἵ ἘΠ (τεεῖγ ὈΥ 2 22) ἀγοιίες ἐλθν γογ , ΔΡρΑιΘΏΓΥ ψίνίπρ πὸ 

βεραγαῖς ψογὰ ἴον 38) “; ἂπὰ ἴῃ δ ΝῚῸΝ ἰ8 ποὶ τεπάεγεά αἵ 4}1, Ἵ». ἀπὰ Ὑ}5 , 

ἀϊδετεηος οὐἨ οὐ βορταρῆγ. ΤῸ τθᾶκε ἴῃς τείεγεπος ἴῃ ὙΡᾺ οἷεᾶς (5 δας 
ὃ ἐνεγνήσω. ---4, ΟΥ. δυρρεδὶβ 3 ῥεῖβ., ἱπβίεδά οἵ 2 ρεῖβ., ἕος ἴῃς βαβῆχ. --- 

δ. Ὦ τὖ, Βετε ἱπιροββίθ]ε (υβεὰ ἴῃ γαίῃ. Ηςεῦ. 65 -Ξ- ογλα,ε, ἐνενεεάέαίε); 
ἴδε εχρτγεβδίοῃ οοουτβ ἰβοϊαϊεὰ εἰβενῃετε ΟὨΪΥ 1 Κ. 2058 ψβετε ἰϊ ἰς εττοῦ ἴοσ 

9 Εν., Ὀε., Νον., Ζόοϊ,, 5:., Καπιρδ, - ἘΝΨΝ, Νόογεβ, ἤευ39. 

κ 
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ὙῸ (δες (5); Βεῖε νγὲ πιιεῖ εἰμεν βυρρὶγ ἃ "νογὰ, δὲ ὡς (ΕΥ̓͂. Βδιῖ.) ος πὸ 
(δε., 5ι:.), οὐ Ὀεϊζες, νὰ ΘΒ, Οοτῖ, Βί., νυτίϊε προ ἕογ ""; Κασιρ. ἱγαπβίετβ 
ἴδε ν οὗ Ὅσοι ἴο Ὁ, .. σς ὦ φαξείίς  ονε ἀΐξ λαμνά, ας α δέγά, εἴς., ᾿ῖο ἢ ἐδ 

δἰταρὶς, θαϊ ἀοεδ ποῖ δοοουπὶ ίος (ὃ βρόχων οἵ ξεοῦγε ρδγδὶ !εἰϊεπι στὰ σηρ"; 

τι ῖ5 ἰδεὶ ἱς οὐ εὰ ἰῃ δή Ζ,, θαι ἰς ἰδυοσεὰ Ὁγ ἴῃς ταγίμτ. Εος [δε βεοοπὰ -ὸ 

βενεταὶ Ηςῦ. οοὐά, δανε πο. --- 6-11, Τῆς εἰγ]ς οἵ (δ ἰπ τμΐ5 δεοϊίου ἰς ἔγεες 
ἴδδπ ἴῃ τοοδῖ οἵμες ρδεβαρεβ; ἴδῃς ἰεχὶ ἰβ οἤξεῃ ταῖμες ἃ ραγδρῆγαθε ἴδ ἃ 
ττδπδίδιίου --- ἃ γέ! μετὰ. οὗ ἴἢς βεουΐας δῃὰ Βοπιεὶν παῖαγε οἵ ἴδε 5Ξυδ)εςῖ- 
τορίϊετ. ---θ. ἘΞ) π50), (ὃ μύρμηξ, Φ' Ἰοϑονν οτ Ἰοννν, 55 Ἰοννν (Ατδῦ. 000); 

ἴδε οτρξίῃ οὗ τε Ηεῦ. ποτὰ ἰδ πίκηουσι. --- Τῆς ζήλωσον διὰ ἐκείνου σοφώτε- 

ρος οἵ (ῦ ὅτε τβείοτίοδὶ ἐχραπείοῃ. --- Ψ 19; δ᾽ ρδιδαρῆγαβε ὈῪ κοῚτ. ἐπεέδαξε. 
“Ὁ. οταῖιβ ἢ ὑγρ, διὰ ἱγαιβέεσε Ὁ5π) ἴο πεχὶ νετῖβε. --- Ἴ. Ὁ) ΣΡ; (δ γεωργίου, ποῖ 
Ξξ Ασδζω. [0 (1.86.), δαὶ ἔτες τεπάεγίης οἵ Ὑρ (δῖοι Θ᾽ τεδὰ ἱπείεδά οἵ 
Ὁ). --- ἢ "οὐ; Σ γραμματέα. ---ἃ. ΤῊΣ νατίδιίοι οὗ Υὐ.-ἔοστδ ἰ5 τῃεϊογίς αὶ. 

- Οἱ ἴδε ἴετταβ ἱπ ἴῃς δα ἀϊείοι ἰῃ (δ 5Ξεε 1δρ.᾿5 ποῖς. ---θ. Ἦἢ ογργ; (Θ᾿Βὰ δὲ. 
ἐγερδήσῃ, 85 ἷἱπ 7. 218.18, μετὰ, Ξ- γΡγ, οἵ. Ρι. 63 ---10. Οοτῖ κυσρεῖῖς ἴμδςὲ 

5 9Ὁ ἰδ αἰϊίορταπι ἔτοτι 2 ἡ οὗ ρτεοεάϊηρ νεζβς, Ὀυϊ ἴῃς ποτὰ ἐς ἰῷ βεῆβε 
διὰ τἈγίμπι ἀρρζορείαϊε; ἰξ 'νσᾶβ βεζῇ. ᾿ἰδοϊείησ ἰῃ Ηςῦ. ἰεχὶ οὗἉ (5, Βαταϊγ (Οοτῖ, 
Βδυχαρ.) τεδὰ οντν (στήθη); «ἔ, ΡΙπϊκυπδ᾽ ποῖς. --- (δ πραῖκεβ ἴδε ν. δὰ δά- 
ἄγεβδ ἴο ἴῃς εἰυρρατά, δηὰ ἴῃ 5 δδ8 δὴ δάάϊξίομαὶ οἱ., ὀλίγον δὲ κάθησαι, ΞΞ ὉΣῸ 

2.0, Ῥτο Δ ΌΥ ἐχρδηβίου οἵ Οτεῖς. βκογσῖθε (δε δε. τγίδη ἰς αραίησὶ ἰ1) οὐ Βετα 
ἱπισοάποςὰ ὉΥ͂ εἴτος ἔγοπι ὃ (οἵ, τεπιδεῖς δῦονε οῃ 3595). --- 11. Η ὙΠῸ, ντῖς- 

ἴδῃ ἼΠΓΟ ἰπ 2483. --ν νὰ (65), α ἰδνογῖῖς ποζὰ ἴω Ῥυ., ᾿βουρῇ "» (Ὁ )» 
ἼΩΝ, ὅν, αἷδο ὁσσυγ ἃ πυπιῦες οἵ τἰπιες. ---- ΤῊ νυ. 5 νγίου νυ τεπάεγεὰ ἱπ ἴῃ ε 

γιββ. Η Ὑντο ἰβ Ἔχρίδίῃεἀ ἰῃ (δ 45 κακὸς ὁδοιπόρος, ἀπὰ ἰς ἰδίκεη ὃν ὁ, 
διραϊπεὶ [ἢ ς Ραγβὶ!ε δπι, 85 νὉ., ἽΣΎ ΌΤΙ τοί σεταμά ἐἄεε, ἮΝ 1) νιν, ἅς ἀγαθὸς 

δρομεύς (ἀπὰ ἰπ ἴδε δάάεά οουρ]εῖ κακὸς δρομεὺς), 5.ΦΦ κ᾿ 9 ΚΊ) ὦ φπέοξ 

(αἰενἢ) περ, Ξξ Ὁ) ϑὺκ (1[.28.. Οοτῖ) οὐ δεῖξε “πὸ φὺκ (Βδυπιρ.), πεἰϊδες οὗ 

ὙνὨϊοἢ τεδάϊπρε ϑεέπιβ ργείεγαθϊε ἴο ἴδαὶ οὗ 3] (υἱῖδ νας Ἐ, ἀρτεεβϑ). Τῆς 
δαάαϊτομαὶ οοαρὶεῖ πα (6 ἰδ ἀουθδίεῖ οὗ ἢ; οὐ ἰϊ5 Ηςεὃ. ἴοχὶ βες Ηἰἴϊσ., [Δ6.. 
Βαυπισ. [πῃ 245 (δ (1ἴκε 957) τεπάετε "Ὃ ὈῪ προπορενομένη, ἀῃὰ ἰῃ ὃ 58 δενε 
ΝἼ20 ἐαδείϊαγέμς, ἐσ ίεν (ΞΞ δρομεύε). ἢ ἀρρεαῖβ ἴο δανε ἴῃ τυϊμὰ ἴδε νἱο- 

Ἰεπος οὗ ἴὰς ἀταεὰ τοῦδε, Θ᾽ [πε Ἵνϊβ ποῖα οἵ τῆς ἴγανε ες οὐ οουτῖες. --- 
18. ἸῺ οὐκ ἰς οοί εἰδενβετς [Ὁ] ονγεά ὉΥ ἀεβπηίηρ Ξυδεῖ., ἀηὰ Ὀς., ϑ8ῖτ., [δετείοτς 

ἴδια "}502 85 δά). (οἴ. οοπεῖς. ἴῃ 117), θαΐ, 65 μ]5 '8 ΒαταΪν δἰ ονγδδὶς, τε πιαεξ 
εἰἴδεν τυτὶϊε θῖν, 88 ἱπ 1, οσ δοσερὶ [δΐς ρῆταδβε 65 ργοοῦ [δὲ ΟἽΝ ταδῦ ὃς ἴοὶ- 
Ἰονγεὰ ὉΥ͂ ἀεβπίπᾳ 5ι θεῖ. --- ἘΡ 5γ5}2; ἕοτ ἔδε ὕνο ἀςβηίπρ ἴετταβ (οἵ 38) (ὦ μας 
ἄφρων διὰ παράνομος (103, 253: παρά». διὰ ἄφρων), διὰ “2 τιΔῪ Βετα ὃς τερ- 
τεϑεηϊεὰ ὉΥ ἴὰς ἰδίζεν 15] ἰς 18 τῶοτε υϑαδὶ τερτεβεηϊδιίνε); 46 κὑνο μέν; 
Φ ι.-"Ὸ οῤῥνεεείον, Ἧ, σροείαία (30 εἰξενῶετε Α4.). ὑγ᾽ῦ2 οοςυςβ 27 ἔπιες 
ἴα Μεας. ἰεχὶ οἵ ΟΤ', διὰ ἐπεῖμες ἀρραγεμπιῖυ, δοοογάϊηρ ἴὸ (δ, ἰπ 1 ὅ6πι. 20}, 
Ρεῖθαρα αἷϑο (Ὁβεγης) ἰῃ Κ᾽ 525 (αἴνγδαυβ δὲ βυδεῖ.), δπὰ -- τοῤωξεάμε:: Ἔυευγ- 

σεῖς ἐχοερῖ Νά. 11} 21] Κ 185 (ΞΞ 2 ὅ4πι. 225) 41, δεῖς ἰδ Ξ- γμέν, αἰεξέν μος 

ἴον (Ξ ἀεαίδ). Τδε οτγἰσίπ οἵ ἴδε πογὰ ἰ5 ἀουδιία!. Ιὲ Βαβ οοπιπιοῦϊγ Ὀεεα 
τερατάεὰ 85 ἃ οοπιρουπά, ἴδε βτβὲ εἰεπιςηὶ Ὀείηρ [με περ. 53, [ἂς εεοοβὰ εἶε- 
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πιεηῖ Βείηρ ὅν, οὐ ϑοπῖς ἔοιτη οἵ τὸν οὐ ὅγ". ΑἹ εαεὶγ 7 ενγὶδα ἐχρί δπδιίου ἰς 
ιεβεοιεὰ ἰπ ἴῃς αροείαέε οἵ Α4. Ἶ;, τΞ Ὁ» 932 τοίράομέ γοῖε, αἰϊεοόεαϊενεεε (40 
απλεαι 111 ὁ). Ἑτοῦι τὸν: φϑδ αἶρε: μοί ἀφεεναΐ, ΞΞ- ταοταὶ ἰονγπεβα ( Κίσαο δὶ) ; 
οἵ, σης αἷϑές "οί γὲξε (οζ, βρεεῦγζε), Ξὸ ταῖῃ (50 [Δρ.. δνοβΆ. Ολα ά. ΧΙΝΊΙ, 

οῃ 419: [εἰοκπθςβ) “ονε τολέολ οβεε ἴδε: πο γέτε, βασρεειίηρ 2. ἰμδιοβά 
οὗ 31); δηά, πιοσε βεβειαῖῖγ, [Ὡς ἀερ(}} “ονε τολέολ ορδ ἀρές μοί εορες μβ 

(Οδεχηε, ΖΦ αροείίον, [απε, 1895, Βαείδρευ, Ηαϊένγ), ΞΞ ϑ8εοὶ (ΤΌ Μίοδδς 5). 
Ετοπὶ ὅχὴ: πὸ ζγοβί, τε τοογέλέξεενεις (ἸἸκῈ ΓΡῚ 2 ἐρπογανεν, ἀθὰ Ὀσ .Ὁ2 
πανπεέεσσρεθδο, διὰ οἵ, γὴ νῷ, 76τ. 211, - τοογέλίεες [(οτεῖστι] φοα), ἰῃ τοδὶ 
5εῆβς, κὰ γμ (Ὁ εβεῃ. δὰ πιοδὲ ταοάεγῃ ἐχροκίϊοσϑ). ὙΤΏε ποζὰ ἰς ρουβϑδ 
δοῖ ἃ οοτηρουπά, Ι[{( δα5 Ὀξεῦ ρῥσοροβεὰ ἴο σοππεςῖ ἰΐ σῖτἢ Βα γ)οπίδη Θιέεδ, 
ἃ ξοάάε58ς5 οἵ ἴε πάοτυνουϊὰ " (ΌΒεγης, Ξ.ος. Τέπεε:, [ὰπὸ, 1897); “2 ὍΠ2 
(Κ 185) νουἹὰ {πεὰ ΞΞ τὔγέσνες 97 δλεοί, ἀπιὰ “32 ΨῸΝ τῷὸ εεγυανές ὁ δέδί, Ξε 
“Βα της." ΤΆϊς ἰδεῖ τεπά σης οδηποῖ Ὀε δοοερῖεά, κ'ἰπος ἴῃς Ὁπάετινοσϊὰ 

δηὰ ἰϊ5 ἀεἰκίεβ Ββαὰ πο εἰβίςδὶ αδἰρυίβοδπος ἕος ἴδε δηοίεηις ϑεμιῖῖεβ; Ὀαϊ ἰξ ἰδ 
ςοποείναδὶς τδδὲ ἴῃ ᾧ 185 ([[ ἴδς Ψ ὃς ροεϊεχὶ!!ς) δὰ οτίψίπαὶ 02) δεμέ 
(Ξ 580}]) τῶ ομδηρεὰ ὉΥ δὴ εἀϊΐος ἱπῖο ἴδε (βπλ τ 9592 ῬυΓΡρΟΒΕΙΥ οσ ὉΥ 
εἴτοσ. Υεῖ ἴῃς πιεδηίηρ γέρε (ΞΞ ἀεαῖ 8) δοοοσὰβ βδιἰβέδοϊουι! υ ἢ τ[ῃς ραγα]εὶ 
ἴεττ ἴῃ ἴῃς Ψ, δῃὰ (πε ομδγαοῖεσς οἵ ἴδε ἀεὶϊγ Θέδ ἰδ δὲ ργεβεπὶ ἴοο υποειίδίη 

ἴο τεβὶ δὴ ἀγρυτηεηῖ οὐ. (ἴ. Μίοδ., δυῤῥίενεενεἑα, 5ιν. ὅν»; Βαυαϊκβίη ἴῃ Ηδοίζορ, 
ΚΕ. ἀπά ἴῃ 2 .22ο:. Τίνες, Νονειαθεσ, 1897; ΟΒεγης ἱπ 5.5“ 2ος. Τίσεες, εςετ- 
θεῖ, 1897), ΜΑγ, 1898; Μοοτε, )ινκάίες, οὐ [. 1903. ΤΈε ἀετίναιίου ἔγοσι ἴδ ς 
Ὠουπ ὅ»" ἀρΡῬξδγβ ἴο Ὀς (δε πιοδὶ ργουδυϊε; ἴδε ἵνο εἰεπιθηῖξ οᾶπις ἴο ὕς ντὶϊ- 
ἴεπ ἃ5. οπς νγογά, ᾿ἴκκε γυρῦσ. (Ὁ, τς νδσίουβ οοσαδιπαιίίοης υϊ περαῖῖνεβ ἱπ 

Ηδεῦ. (3 νὸ, Ὃν κῦ), δηὰ ἴῃς ὑβε οὗ ἴδε Α55. δαάζ, δδ ποὺ -- μορθρεέξέν, ἃ8 
ῬΓεΡ. τξ τοὐζβοιρ. -- Βεῖ, ΓᾺΡ ἴῃς. 2 (80 Βἰ.). --- ἘΦ πον; (δ ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς, 
Ρεγ. δῆεν 1639 (Ἰἅς.); πὸ ἰ6 οτηϊτςα ἴῃ 35, ἀπὰ Οοτὶ ἔοσ Ὁ τυτῖϊε5 ὅν, υβίο ὃς 
᾿ΓΔηβέειβ ἴο πεχὶ νυ. ἴο τεργεβεηὶ (ὃ ὁ δ᾽ αὐτὸς. ΤΈΣ 5ἴετι Ὁ, δαῦαῖ, οτ δά)., 

Οοουτβ ἴῃ Ἐ τ Ἰἢ ταν ἴῃ 216 285, νἱτἢ ἀεαγέ 1139 τ), ἢ Δ τοὶ, νῖτ σεσρίά 
δεῖς δἀπὰ 434; ΤῊ νου Βετε ἀρτες νεῖ] τι τὰς (ΟἸ]ονγίαρ οοπίεχε, δας πὸ 
βεγίουβ οὈὐεοϊΐοι ἰπ [5 τεραγά οδῃ Ὀε τρδάς ἰο πο; (ὃ διὰ 38 τεργεβεῆϊ ρδι- 
Αἰεὶ τεχίϑ. --- 18, Κ᾿ "» δηὰ 5), βίῃρ., πὰ δὸ (δ; Ο ρἷυ., ρεζὰ. θεῖος; 

Ὦ πιγδηρεῖγ οενζές, ῥεάξ, ἀπὰ αἰρίίο. ---- ἘΔ δνο, (Θ σημαίνει, 5Φ 05, , ἐνὸς 

Α τρίβων, Σ προετρίβων; ἴδε τηοὲ ἀρρτορτίαϊε βεῆϑε ἰβ γωό, εα»εβ, εν ρε, ποῖ 
ἰουπὰ εἰβενβετε ἰῃ ΟΤ., δυΐ τε] αἰτεβίεα ἱπ Ταῖπι.; σδεῖμες (μετα ἰδ ΔΩΥ οοη- 

πεοίίοη Ὀεΐνγθεη τΠἷ5 ἀπά ἴῃς βεηβε σρεσᾷ ἰ5 ἀποσταίη. --- ἢ τ, (ὃ διδάσκει, 

ΘΖ τοι; ἐρατῖ τε «ἄστυ, ρένε ἑνπαϊξεαδίονες (οᾺ. τεϊαϊίοι Ὀεϊνγεθ βεπβεβ ἐστ δηὰ 
ἠάγστυ ἴῃ ΤΥ δες 58., ΒΏΒ.). --- 14, ἘΝ ἰς ξυρροτίεὰ ὉΥ ἴδε Ντε5., εχς. ἴδαὶ (5 δά ἀς 

5 ἃς ὕπάεσνοσιὰ ἀεἰςγ 58:6 ἀρρϑᾶγβ οἹΪγ ἰῷ ἃ ταυ]διεὰ ραβεασε ἰπ ἴ86 Φερεσηέ 
οΓ μόμαν, π'ετα 30:6 56 6πι5 ἴο Ὅ6 ἴδ 5ἰβίες οἵ 1βμίατ (οἴ, ]επσεη, Αεπεοέορὲδ, Ὁ. 225). 
Τρε ἴοσην Θέδέδἑ οσοιτα ἐπ ἃ ἰδὲ οἱ ροάα ἰῃ ραΐτβ, νυβο δε ἱπυοκδὰ ἴδ: “ἕω ἴ6 
πᾶτης οἱ ΑἸαία δηὰ ΒΝ ἰὰ πιᾶγ ἰξ Ὅς οουἰατεῖ ἀναγ!" Οἰδοτινίδα ΟὨΪΥ ἴδ ἔδαι, 
ἴοτπι Θέζέέμπε ἰα ἰοαπὰ (Ὁ. Α. οίξαατ) ; εξ Μ. ]6ϑβίγον,, Φείψ. ο7 Θαόγἐοπὲα «πά 
Δογγία, Ρρ. 417, 589. 
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αἱ επὰ οὔ πόλει (Η-Ῥ τού πολλάς), ρετῆ. εχραπβίου οἵ Οτῖ. βογῖδε, ἰεὲς ρεοῦ- 
ΔὈΪΥ ΞΞ- ΠΣῸ2 (δῆεν ἸΗ 0510) οὐ Ψ (έτοπι [0]]. Ὁ}}. ---- Αβ ἢ δῃὰβ τυῖτμ Ῥατῖορ.» 
ἴδετε 5 βοῖὴς ῥτουπὰ ἴοσ 50 επᾶϊπρ 5 απὰ οχηϊιίηρ γ΄, ψ Ὡς ἢ Βετε ργοάποες 
τὨγιταΐοϑὶ ᾿ἰτηρὶπρ (50 Βὶ.) πὰ 'β ποῖ πεοδββασυ ἴοσ ἴῃς βεῆβε; οἴ. ἴῃς ὃὑ4]- 
δῃοδὰ ῥδγαδεβ ἰῃ ἰἢς βἰτηίϊας ν.}8, --- ϑαδαϊδ (εὰ, Ὀεγεηθουγρ) ἴαῖκεβ πυϑοπῃ ἴῃ 
βεῆδε Οὗ “βαηρε οὗ ταϊπα. --- Κ, Ὀ)1ο, Ὁ ὈΣΘ; δἷπρ, ἰ8 Αἰνναγβ ὑτι τε ἸΥΊῸ, 

ΡΪα. 3 ὕπηεβ ὈΣῸ (πος 619 1013, νἱϊμουῖ ΟΣ), εἰδενσβετε Κ, Ὁ )γτο, Ο Ὁ.) 00 

(ἃ Ἰαῖς, ρΡγο Ὁ} Ὁ δοαάεπιὶς, αδἰϊειιρὶ ἴο ὑγίηρ οὐαἵἱ ἴῃε Υοὰ οἵ τὰς 5ἴετ); οὔ 

Μεα5. ἰεχὲ δες ποῖεβ ἰπ Β- Ὁ οὐ 616 25:2., ἀπὰ ου ἴδε ἔογῃι Εν, ὃ 54 α' 160 ἀ, 

ΟΙδ.» ὃ 203 ὁ. --- Εοσ γῦφυ Οἵ. τεϑὰβ τπῦ", τυλέηρόν:. ---1δ. 4 ἴλκεβ γγὺ δπὰ 
ὍΣ ΨΦν 88 βυϊβίαπιίνεβ; ἱπ ΟἿ. “Ὃ οσουτβ 85 βυθβῖ. Οὔἱυ ὙΠ Ρτερ. δπὰ ἴῃ βϑεηϑε 
οὗ α »ιορεξρῃ. ---- 1θ. τ σδπποῖ Ὀς Πεηι. δα]. (ἐδεσε τὲς οἵ ἑλοσε ςἐχὺ), Ὀπῖ 5 
(οἴ. 3018. 3.39) εἰμεν ῥγεά., οὐχ δλέρερε αγε ἑλοσο, τ ἐΟ]]ονσίηρ ταὶ. οἱ. (80 
ἈΡΡδύεηιν 603), οἵ )β 3.0]., στὲς ---- δον αγε τολαί Υ͂. λαέες; ἴῃ “ἢ. 30 (ἢ ῥγου. 
ἷβ Ὀεϊϊεν ἴδίκεῃ 88 δρροβί[ίομιδὶ βυδ)εοῖ. --- Εοὸς τὴν Φ τεαὰ τῷ (7ἅ6.), χαίρει, 
δηὰ Ἴ;2ν9» (136. ΞΞ Ἴ2Φ1) οὐ 2), συντρίβεται, ἴοτ »»Φ (ογΥ »5Φ)). Βεδά εἷπρ. 

ΤΩΡΎΓ, 85 ἴῃ τηδτρ. --- 18, 38 γυνν, Ἰδοϊκίπρ' ἴῃ (ῦ, ἰΒ οπιϊιεὰ ὉΥ ΓΔΡ. 85. βοσῖθαὶ 
εττος (γᾺΡ ὙτΟΩΡῚΥ νυτίτιεπ ἕος )}9), απὰ Ὁ Βὶ. 68 ἰδυϊοϊορίοα!; ἰξ ἰ5 ποῖ 
ΒΕΟΟΒΒΔΙΥ, δηὰ 18 Ῥγο ΘΌΪΥ εἴτοῦ (που ρἢ ἴῃς σοι παίΐοπ οὗ πΠ πὰ γν ἰς 
ἰουπά ἴῃ Ψ 147}δ, ἀπὰ γγ Ὁ ἸΏΔΥ Θαβὶγ δανε (Δ]]6ὴ ουἱ οἵ [6 Ηςῦ. τεχὲ οἵ 65). --- 
19. πῦρ, 88 ἴο 118 ἔοττη, πιῖρῃϊ Ὀς ἴδε 5 βιυιῦβῖ. ἀπὰ ροϊηιεὰ 85 ἰπ δῖαϊ. οοῃηϑβῖ.; 

Ῥεῖ οοπισηο που τηδάς ὉΥ ῥγεῖ. Υοὰ τε τατε, ἴῃς γεβυϊίηρ βεηβε (4 ὀγεαδάεν. 

47 εξ, α γαίξε τοΐέρεε:5, 8ὸ Ἐ.), [βου ρἢ ροββίθ!ε, γουἹὰ ποῖ δεσογὰ ν γὺ νγ6}} στ Β 

ἴδε οοπίεχι (πῃ ἴῃς οἵδε οϑβ8ε8 τπθπιϊοηςαὰ ἴῃς ἀρροβι(ίομδὶ σοπβιγυοϊίοη ἀοε5 
ποῖ οοςΌΥ), δπὰ ἴπε Ν 55. (εχς. 58δά, ψἢο ρρδγεηῖν υηάεγβϑίδηβ ἱξ δ5 [π|.) 

ἴδια 85 νῦ. ΤΈε οἷ. 56 δπ8 ἴο Ὀε [Δ Κθῃ ἔγοπὶ οἵ δϑϑίπηϊϊαϊεὰ ἴο 146 (σἕογε ἵὸ 
ἐς ἰῃ ροοά ἔογπι), δῃιὰ βῃουϊὰ ἢεγε Ὀς ἱηνετῖεά, 88 ἴῃ ΘΖ; οἵ, 1217, τῷ ἴἰ5 ἴακεῖ 

85 ΔὈεῖσ, ΌῪ ϑαδὰ, στ. Τῆε οπιϊββίοῃ οὗ ὙΦ Ψ ψουϊὰ Ἰεᾶνε δὴ υπϑδιβέβοςουῦ 
βεηΐθῃος. ---- “ 8 με] τομἀεγεά ἴῃ (58 οἱ. "γ ἐκκαίει (Η-Ρ 103 ἐκχέει). --- τέ» Ὁ, 
Ο-. σγῦῦ, δβ ἰῃ ν.}6, ---- Ὁ ) 1, 5686 ποῖβ οἱ ν.16; ἰξ ἰ Ἰδοκίῃρ ἴῃ 45. 

290-35. ὙΜαΙΗΐηρ αρφαίηδί [109 δά π]ῦθ 688. --- ἶἶε Πότε τεσ 
ἴο ἴπε τηδῖοσία] ῬσΟΡΟΥ ἴο [5 Ὠἰνίβίοη (οἢ 8. 1-9). ΤῊΪ5 βαῦβες- 
τίοη σοπηθοῖβ 1156] ᾿τπητηθ ἰδεῖν τὶ οἢ. ς, πανίηρ ἴῃ βάῖὴθ ρεη- 

ΕΓΔ] [Πδτη6. -- ΕἸ σοπγ]65 σοι θη δίίοη οὗ ραγθηῖδὶ ἱπϑιγασιοη 

(ν.53. 3), ἴδῃ ἀρράγεηῖν οἵ νίβάοπι (ν. 35 3), ἐβρεοῖδιν 45 βαίεριδσζὰ 
δραϊηβὶ ἴῃς δά υ]ογαβ5 ΠΟ Ὀτΐηρϑ τηἰδίοσίαης ἴο Ποσ νἱοϊίτη (ν.᾿ 5), 
δε φεϊίίηρς ΟὨΪΥ ψουπάς δηὰ ἀἰβθομοσ (ν. 3.3) ττουρῃ ἴῃς ουϊγαρεα 
Πυθα Π 5 δηροτ (ν. 5). ΤΕ βεοϊίοῃ ἰβ βί παν τὸ 2᾽ 6} ς, η. 8151, 
ὝΠεβε ΤᾺΔΥῪ 41} πᾶνε Ὀδεῃ σοτηροβθὰ ὈΥ͂ ΟΩ6 τηδῃ (5ἷπος ἴποσς ἰ5 
δτεᾶϊ τοβοπηδίδπος Ὀεῦνγεεη ἴΠΕῈΠ1), ΟΥ̓ ΤΠΕΥ τᾶν ἢᾶνς Ὀεδη οΟ]- 
Ἰεοϊεὰ ἴτοπλ νᾶπουβ βοῦγοαβ ὈΥ͂ ἃὴ οὐἀϊζοτ. 
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20, 31. Οοχοχιοπάδίϊζοι οὗ Ῥδσζϑηΐδὶ ἱπείσπ 0}. --- 5ϑεε ποῖς 
οὔ 1. 

20. ΚΕΕρ, ΤᾺΥ̓ βοῖ, ἴῃς ὑγεςερί οἵ [Ὦγ ἰαἴδεσ, 

᾿Αμὰ τε]εοῖ ποῖ ἴδε ἱπειγυςτίου οὗἉ [ὨΥ ταοίδοσ. 
21. Βιβὰ [Βετὰ σοπ υδ}}Ὺ ἴο [ὮΥ Βεατῖ, 

Ηδηρ ἴμεπὶ δγουπὰ [ὨΥ πεςρκ. 

20. Ῥαγβ ]εὶβ, φυδίογημδιγ-ἸΟΓΔΥγ. Ῥδσοηῖδὶ ἰηϑισυοτίο 15 ἰάθη- 
υδεὰ νεῖ τῇς τοδοΐηρ οὗ ἴῃ6 βαρεϑ; ἴἴ 15 ἀβϑυχηθὰ τῃαῖ ἴῃ ἴῃς 
πο ]]-ογάοσεὰ μουβοποὶὰ ἔδῖμπεσ δηὰ τροῖμεσ ψ}}} ὈῈ τῖδα ; [6 βαπιθ 
ϑϑυΩΡΈΟΩ 15 ταδὶ ἴῃ 411} σοϊωτηδηάβ ἴο ἤοΩοΣ δηὰ ΟΌΕΥ ρδγεηῖβ. 
7πεήγμεῆοι τορτεβθηϊβ ἴῃς ΗδΌ. ποσὰ (2074) υϑυδιν τεηἀεγεὰ ἔσει. 

Τῆς Οτᾷκ. [25 ρὶυ. ἰῃ οι οἰδυ565, ἄσευς, ογαΐπαπεές, ἴῃς Ψυὶς. 2γεὲ- 
“ἔβέ5, ἰατυ. (ατί στυαν (ἴλα ΡγΟρΡΟῚ 56ῆβε οὔ με ΗςὉ.) Ξ- ϑυ δβίδῃ4}}γ 
,»γεαξε (ἈΝ.), Ὀαῖ 5 τῶοσγα ἐοσοὶῦ]ς, τε γόϊεει. ---- 31. ϑγηομγτηουβ, 
τεσρδιυ- Ὀίηδιγ. [Ι͂π 32 πε ἰεδο μοι β αν 15 τὸ Ὀὲ τι τἢ οἡ ἴΠ 6 
Ὡ ]εῖς οὗ ἴδε Ὠεαῖῖ: πέτα, ἢ ἃ οἤδηρσοε οὗ ἤρυτε, [ἃ 15 ἴο Ὀς 
διτηΐγ αἰϊδοπεὰ ἴο ἴῃς ποατγῖ, το 15 ἴπΠ 6 βθαῖ οὗ τπουρῆϊ δηθὰ 
ἸΏΟΓΑΙ δηὰ τεϊϊρίουβ 6. Τῆς ἤρατε οὗ βεοοηά ΕἸ. ἰ5 ἰουπὰ ἰῃ τ᾽ 
45. 53 εἴς. --- ΤΏ ἴεττῃ ἐσηημαν ἰβ ἀϑεὰ οὗ ρεγρεῖυδ!ν τεουγτίηρ 
ΟΥ τερεαϊεὰ δοῖβ (45 ἴῃς ἀδὲγ οἴεγίηρ ἴῃ ἴῃς ἰδεῖ} ]6), δηὰ 50 ΞξΞ 
εοπείαπῖν, σἄαγς, αὐ τὰς ἔνι; 866 1538. 57}2 7εσ. ς δὲ ψ τόδ, Τῆς 
Οἷα. δάξνε ΤΩΔΥ τείεσ ἴο 2γεέ δηὰ σεν (ν.3) τλκδὴ δ5 αἀἰβεγεηῖ 
ταΐηρβ, οὐ ἴῃ686 ἴΕΙΤΩΒ5 ΓΔΥ πᾶνα ὕεθῃ ρΪ]ὰ. ἴῃ ἴῃς οτρίπαὶ Ηςῦ. 

τοχὶ (45 ΠΟΥ ἅτ ἴῃ ἴῃς Οτεακ). 

1 ἴῃς τεπλδίποσ οὐ ἴῃς σμαρίοσ ἴῃ6 πνογάϊηρ δηᾶ διταηροτηεηῖ 
Ῥγεβξεηῖ ἀπο] ε5. Ὅς βἰηρ. ὑσομοῦῃ ἰῃ ν.33 ροϊπῖβ ἴο τυΐρασνι 
(οσ οἣε οἵ ἰϊ5 ΞΥΠΟΏΥΤΩ5) ἃ5 δηϊεσδαάδηΐϊ, 845, ἰἴῃ ἰδεῖ, ἰῃ οἢ8. 1- 

ΟἿΪΥ ““νὶίβάοιῃ "" νγδίοῃεβ ονεσ δηὰ Ἰεδάβ (2113. 4256. )5 5); Ὀαϊ, 5 

τῆς τοχὶ βἰδηάᾶβ, ἴῃς “2 (οσ, “ἀ4) οἵ ν.3 μὰβ Ὡ0 βυςὶ δηϊεοεάςηϊ. 
γε τὐἰσῆς (σὰ ΒΙΟΚΟ}1) ἱπβοσὶ, δὲ ἴῃς Ὀερίπηΐηρ οὗ ν.33, βοπια 
50 Οἢ πὸ 85 τοξρσνε τοῦδ ζεερ {ἀδε, Ὀσῖ [158 σου]ὰ 51}}} ἰεανε 6 

ςοπποοϊίου Ὀεΐνοδεη ν.3 δηὰ ν."" υηϑδιϑίδοίοτυ, ἴοσ εἰβενετς (2᾽" 
15) [Ὁ 8 ποῖ 2γέεέῤΥ οἵ ἡπείγμεδοπ Ὀυὶ τοίδάρνε οὐ ἀϊδεγεδοη τιδὶ 

βᾶνοβ ΒΌῸΠ) ἴῃε Ὠδιϊοῖ δπὰ οἴδποσ ἀδϑιγυςῖῖνα Ῥεῖβοῦβ. ΕὙΓΠΕΓ, 
ἢ} 1ἸΒῈ6 ὨΟΙΙΏΔΙ Διτδηρειηδηΐ ἴῃ ΟἾΒ. 1- 15 ἰὴ αυδίγδί 5, γα ἤΘΓα 

μᾶνε ἴπτο πδῖυσαὶ βεχίεϊβ, ν᾽" 5 αῃὰ νἤ 9, ΒΊΟΪΚ6]}] ρεῖβ τὰ οὗ ἴῃς 
Ἰαϊῖϊεσ οὗ ἴῆεβε Ὁγ οὐ της ν.9, δηὰ οὗ τε ΤΌΣΠΔΟΓ ὈΥ διδοῃΐησ 

νυν. τὸ ν.3 (ἴῃς οδ)᾽εσϊίοη ἴο (8 Ῥγοσδάυσε 15 βἰαϊςα δρονε), 
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τηακίηρ ν.33 ἃ χυδίταίη. ---Α δεῖϊίες εὐλεπάδιίοη πουϊά Ὀς ἴο οπιῖξ 
τῇς ἀουδιεδιϊ οουρ]εῖβ ν.5 5, δῃὰ τιλῖκο ν.3 ἃ οουρίει ὈΥ ἴῃ οὔιΐϑ- 
βίοῃ οἵ (ἰγὰ ᾿ἰπα ; δηὰ ν. 3, σοῖς οὈνίουβ!Υ σομποοῖβ ἰϊδεἰ υτα 

ἴῃς ὅτβὲ οουρ]εῖ, βδουϊά ὃς ἱταπβροβεά Ὀείοτς ν-Ἄ, 

22.3ὅ. Ὑράοτλ 86 ρυϊὰθ, δῃὰ 86 ψιδγὰ δραίπεί [πο Βασὶοί, 

23. Ἐοτ ρτεοερὶ ἰδ ἃ Ἰάσηρ, δῃὰ ἱπβισυςζίοι ἰδ ᾿ἰἰρῆϊ, 
Απάὰ ἴδε ρυίάδπος οἵ δΔἀπιοπίτίοη ἰ5 ἴῃς ἩΔῪ οὗὨ [1ξπ. 

412. ΔΝ Ὠεη ἴμου νν]ϊκεβὶ δις [ ἰβάοπι] ψὶ}} Ἰεαὰ (δες, 

ει ἴδου ᾿ἰεδὶ ἀονγῃ 58ς νν1}} νσαϊοἢ ουες ἴμες.5 

24. Τὸ ρτεϑεῖνς (δες ἔτοπι ἴῃς « αἰΐεῃ »  υγοΐωδῃ, 

Ετοιὰ ἴῃς νῖϊε5 οἵ ἴδε βίγαηροτ᾽β ἴοησας; 
25. Ὀεβῖγε ποῖ ες θεαυγ ἴῃ ΤΏῪ Βεατῖ, 

[κεἴ Βες ποῖ οδρίϊναϊς ἴπες ψἱἢ μεν ἐγεῖ. 

28. ϑγηοηγιλουβ, φυδίεγηαιγ. ΤὨς αἰβοουζδα μετα (ἀγῃ5 ΠΌτΩ 
Ῥαγεηῖδὶ ἱπεισυσου ἴο πο ἰάδα οὗ ἱπβιτιοϊίοη πὰ ἴανν ἰπ σεΏετΓαὶ 
(τειαϊηίης ἴδε ἔνο ἴοιτηβ οὗ ν. Ὁ) ; ἴῃς ἵνο οδίεροσίε9 σεσεὲ ὑγοῦ- 

ΔΌΪΥ οοῃβιἀετεά ἴο ὃς ἰάεηϊίςα!. νεζοβέ δπὰ ἐμεήγμεομ (53γη- 
ΟὨΥΤ8) τοργεϑοηὶ ἴπ6 τοδοξίηρ οὗ [πε βαρε (οἵ. 4), με]ά το ὃς 
Μθαβϑεά ου ἴϊΐε ἀϊνίῃς ἰδάν. σνίάσπες (ἘΝ. γεῤγοσε), ῥἷα. ἴῃ οὖσ 
Ηδῦ. τεχὶ, ἰθ βίηρ. ἰῃ Οτίκ. ὅγι. Ταῦ. 1.Δἱ., δὰ ἃ πυδεῖ οἵ 
Ηεῦ. Μϑ95., δηὰ τῃσουρπουϊ Ρχ., Ἔἐχοαρῖ ἤοσε δηὰ 29]; ίοσ ἴδε 
τηεδηΐηρ 566 ἢοῖς οἡ τ; ἀπά οὐ σάνιορΐῆοπ 566 ποῖς οἡ εὖ. ἢ 

42 χε ἃ ἴἰλε οουϊβε οὗ ἃ ἰοὴρ ἀπ ῥτοβρεγοῦβ ὀδγίηὶυ |1ς, δῃὰ τῆς 
οοπῃάυοιὶ (παὶ βεουγεβ ἴἴ; 8ες 2} 15 ς' δηὰ ψ τ6}}, Δηὰ ἴοσ βίῃ }]λς 
Εχργεββίομβ 8:6 [οὉ 28᾽5 ᾧ 2᾽η}2 46.) Ῥγ τοῦ 1.3.5 το σ᾽ Τε 
ϑγτ. δηά Ταγρ. αν ρμίάαπες ἀπά ἱπεγμεδοη, Οτἷ., ον Ξδλε 2γε- 
κεΥ οΓ ἔστν ἐς α ἐανιῤ, απ α ἄρλέ ἐς [οτ, ἐς α αν απᾶα ἄγλ!,] α 
τὐα» ὁ9Γ ἐἔἕε απά ρμίάαπεε σπα ἱπεγμεδοα, τὰς Ηδῦ. (κΚίησ 

συίάαπεε ἃ5 580]. ἰῃ ϑεοοηὰ ο].) ρῖνοβϑ ἃ τῆοσε πβίυγαὶ οοηϑίτυςοηῃ, 
-- 23. Ῥαγδῖ!εῖβ, ἰογθασυ. γα ἰτπηασετυ ἴῃ 3" 42; ἴῃ Ψ οἱ 
τῆς ρυϊάδηςς, ἤεγε τοίεισεα ἴο ἰδνν δηὰ ἰηϑιίσυςσςο ΟΥ πιϑάοτα, 13 
Αϑογ θα ἴο σοά. Τῆς «ἀε (ΕΝ. 2) οδπ μαγὰϊγ Ὀὲ υῃάετειοοά ἴο 
τείεσ ἴο ἴδε ἐπεμεήοη οἵ ν. 3 (8εε τειηδείς δῦονθ) ; ἴδε υτίϊεῦ 

4 Ηεῦ. δάάς: Ἰτοάεν ἑδον τοαξδε:ΐ, τᾶς εοὸδ ἐσ ξ το ἐάεε; 566 ὑοϊο οὐ ἰπΐδ γοσϑα 

Ὀεΐον. 

1 Ηεῦ. ὁᾳά (οτ, “νέΐ). 



ΥἹ. 2:1--ὃς 135 

ῬΆ5565 5116} ἴο τοῤρασνι 85 δυδ)εςῖ, οὐ εἶδε ϑοιμειίηρ (8 ̓ ἶπε οἵ ἃ 
οουρἰεἴ) μ45 θδθ ἰοβῖ ἔτομι ἴῆς τεχί. ---- ϑοῖας σοτωπλςηϊδίοσβ, τηδίη- 
ταϊηϊησ ἴῃς ογάεν ν᾿ Ὁ, γαίῃ δὴ δηϊεοδάθηϊ ίοσς “ἦέ ὈΥ ἱπβογίηρ ἃ 
Ἰΐπε 28 ἄγβι ᾿ἷπε: εοίράίονε τοὴδῇ (οτ, λα!) ρμίάε ἐάδε (οτ, ξδεῤ 
Ζἀεε), οἵ, “ἐεξ ευϊτάσνι, ζογεαξό ἐξ ποί, οἵ, 88 βοοοπὰ ἴἰηε : τὐλέη 

ῥάσω γμημέσί, τάς τοῖν δε “ἀεε; ἴμεϑε δὰ αἰ ἤοῃβ πιᾶῖκε ἃ χυδίσαίῃ 

οὗ ἴδε νεῖβε. Ὑῇς ῥγεϑθηῖϊ υμϑογτωταθῖγι δὶ [ΌΣΠῚ ΤΑΥ͂ 4150 ὃς βοΐ 

τὰ οὗ ὈΥ οπϊτεηρ ἴῃς (Ὠϊγὰ ᾿ἰπο, τυλόπ ζάσοιε τυαξετέ τὰφ τοὶλ ἐαδξ 
το τὰ τἀεε, πἰομ, πῆ]α 11 ρῖνεβ δὴ ἰηιο]]ρῖῦ]ε τπουρσμὶ ἴῃ ἰξβοϊ, 

βεοτη5 ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΓΥ, βίῃος ταϊκίηρ ἀπὰ ἱγίηρ ἄονγῃ ἱποϊυάδ 811} οὗ 
ομδἶβ {{π|6ὲ (οἴ. 25.). Τῆς δἀάϊπίοη τᾶὺ μᾶνε Ὀεθη τωδάθ Ὁγ ἃ 
βοῦς το, ἰακίηρ ἀϊξε7 ἄρτον (τ ϊοἢ 15 τθα γ σοηίταβὶ ἴο τυσόξες) 
ἃ5 Ξ-Ξ σἰσέῤετί, ᾿μουρῃς ἰξ ῬτΌΡΕΟῚ ἴο οοταρϊεῖς ἴῃ Ρἱοΐαγε ὉΥ ἰηῖτο- 
ἀυοίηρ στυαξίηρσ. ὙὍῆε νοτῦ “σδξ ἰ5 ποτε βίγδηρε ; τὰ ἐχρεςῖ ἃ 3γῃ- 
οὔγτα οἵ ἐσαί. ---Ἰἴ πὸ Κοορ ἴῃς ττἰρίεῖ, ἴῃς πηϑδηΐηρ ἰβ: νίβάοπι 
Μ|}} συϊάς ἴῃ ες ἴῃ τὰ δςἼῖνε 11 οἵἩ τῆς ἀδγ, σιατά ἴμες ψὮ1]|6 τμοὰ 

Ἰεϑῖ Π6Ιρ]655 ἴῃ 31εερ, δηὰ δἵ ΤΥ ανγακίηρ ὃς ψἱὰ τἴῃδς ἴο αἴΐες 
ποσὰς οἵ δανίοε. ---- 94, Θγῃοηγτηου, ἰεγδγυ. ΤῊΣ 5ρεςΐδ] τποῖως 
οἴ τς βεοΐοη : ἴῃς δάυ ογεββ 5 ἴῃς ροτ] ἀραίηδι πῆς τῆς δἱὰ οὗ 
πιϑάοτῃ 15 ραγιου ϊεῖγ ἱηνοκεά. [Ιπ ἢτγβιὶ οἱ. ἴἰῃς Ηδεῦ. μᾶς ουΐ 
τοογῶη, Δ}. Δρρτοργίδῖς ἀδβογίριίοη, Ὀὰϊ (Π6 Ῥάᾶγα]]ς ἰϑτὰ βυρραϑίβ 
τε τοδάϊηρ 246 τοῦε 9. αποίλον (τεααϊγτίπρ ἴῃς σομδηρε οὗ ους 

νον ο}), ἃ5 ἰῃ τῆς Οτῖς. (»ηαγγίδα τυοριαπ), δῃὰ νι; οἵ ἴῃς 8686 
αὐΐδηι (48 ἴῃ 2.8) ΤΩΔΥ Ὅς οὶ ὉΥ 4 εἰϊχῃϊ οὔδησε οὗ σοπϑοηδηίβ. 
δ αηρεν, 45 ἴῃ 5 γ᾽, Ξε “ νὶίς οἵ δηοίπογ τηδῃ " ; 566 ποῖθ οἱ 2.᾽5. 
Τῆς λαγίοί, ἴλ6 υπηλαττίεα Ἰἰσεμους ποπιδῃ (ΟΓ ἴῃς ῥτοξεββίοηδὶ 
φγοβέτκαϊο), ἰ5 πηοπιίοησα ἰῃ 65 7" 2157 γ05, δυΐϊ ἰ5 ἴο Ὀς ἀϊβείη- 
ξυϊδῃιεὰ ἴτοτα ἴδε υπομαβῖς τηαττῖθὰ ποτίδη (ο 8116 σε μλίεγεςς, 10, 
δηὰ γηρε), ἀραϊηϑῖ τ ἤΟπὶ, ἃ8 [6 ποτα ἀδηροτουβ ρετβοῃ, ἃ στοαὶ 
Ρατῖ οὗ οἢ8. 1-9 ἰ5 ἀϊτεοῖϊεα. 8:6 ἰβ ἴῆς τόσα ραν οὗ ἴῃς ἵνο 
Ὀεοδυ5ς 5ἢς νἱοἰαῖςβ ἴῃς τηλιτίαρο-νον (27) ; ἴῃε ἀδῆρογ ἔτοτῃ ποῖ 
ἰ5 ἀεβογιδοά Ῥεῖον. ϑες τοῖς ου δ᾽" 7, Τῆς ϑ8οοΐδὶ ον] ἤστα ρογ- 
ταγεα ἰ5 τοῦς ραγιουϊ δι ἀρρτορτίδϊε ἴο ἴῃς ροϑβίεχι δη ρετγοά ; 

ἴὰς ρῥγεῖχι δη βῃγης-ρσοβτυϊε (Οεη. 2855 Ἠο5. ,.5 Ὁι. 23.705 
δεϊοηρβ ἴο ἃ νετῦ ἀϊδετεηί βΞοτῖ οὐ 18γδ6} 58} βοοίεῖγ. --- 35. ϑγη- 
ΟὨγταουΚ, [εγηδιγ-δίμδιγ. Τῆς ΗδΌ. σοπηεοῖβ ἴῃς ἵτο οἶδυβ65 ὈῪ 
ἀνά, δῃὰ δἱ εῃὰ οἵ ἴῃς νϑῖβε ἤδβ ἐγεζιας ἰπϑιεδὰ οἵ ἐγές, ρεσῆβδρϑ 
π|ιῖ} Δἰ]υϑίοη ἴο (ἢς 5εάιυοῖίνε ῥΙΑΥ οὗ εγε8 (νἱπκ5, εἰς., Ψαϊρ. 
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μοῦ), Ὀαὶ ἴῃς ἰοἸτὰ 18 βεθ ΓΑ βαρ οαυϊναϊεηϊ ἴο 4γέ:, [ετ. 
917) 77ὸὉ 1615 ψ 11’ Ῥχ. 4“ 6', οἵ, 2ο}5. ---Ν οἱ. χε πού ἐὰν ἀεαγέ 
ἐἰεείγε, εἴς. ; ἴῃς Οτκ. ἰηϊεσγργεῖβ ἢγβι οἱ., ἀπά νυτὶϊεβ βεοοῃά οἷ. ἴῃ 

τπνοίοϊὰ ἕοστη : ἐζέ ποί ἐἰφοῖγε ο7Γ ὀεαιέν συεγεονις ζάέε, πείέλεγ ὅδε 
φάσις εαπμράξ ὁγ ἐλέπδ ἐγες πον εαρῆήΕναϊεα ὧν ἀκν ἐγεϊας. 

26. Ουγ ΗεὉ. ἰοχὶ πεχῖ ρῖνεβ ἃ ςουρ]εῖ οὗ νῃϊςἢ ἴῃς βεοοπά οἱ. 
(1. δε »"αγγίεα τυοριαπ ἀμπές 70» ἠὰε 2γεασμς 76) ὑτεβεηῖβ ὯὨο 

ἰοῦ; ἔοσ ἴπεῸ Ἐχργαββίοη οὗ ἴῃς ρῥτιεάϊοαϊῖς οἵ. ΕΖ. 13} ᾿Ὶ 
ὙΠΕεΓα 15 ἀϊεγεηςς οἵ ορ᾽ῃπίοη διποὴς Ἐχροβιϊοσβ ἃ5 ἴο ψνβοῖμοσ [μα 
λανγίοέ οἵ ἢτοῖ οἷ. 15 ΞΥΠΟΏΥΤΩΟυΒ ΟΥ Τοηίταϑῖοα ἡ} ἴῃς γισγγίεα 
τυονιαηι οὗ βεοοῃά ο]. ; ἴῃς ἰδῖῖοσ νἱενν (τῇ ἢ 15 τμαῖ οὗ ἴδε ΑΠο. 
γτββ., ἔπν. 1) 5 ἑδνοσεά Ὁγ ἴδε ἔδοὶ παῖ τῃ6 ἵν ἴθῖτὴβ ἃγὲ ἀϊ5- 
ἘΏΟΕΥ οοπιίταβιεα ἰπ 19, δηὰ εἰβενῃεσε ἴῃ οἶ8. 1-- ἰΐ 15 αἰνγαγβ ἴῃς 
“ἤγαηπρε (παῖ 15, »παγγίδα τυον!α.) ἃραϊπϑῖ ΟΠ τι θη το Νασηθα. 
ΠῚ τῃϊβ νίενν Ὅς δάορίεα, τῃε νεῖβεὲ ἀοδβ ποῖ οοῃάοῃε δϑϑοοί δι! ου 
ἢ Πατ]οῖβ (Νον.), Ὀὰϊ ΒΙΓΆΡΙΥ ἰάγβ βίγεβθβ οὔ ἴῃς ρτεδαῖεσ ἤδγτη- 
ξα]η655 οἵ ἴπ6 ΟἸΠΘΙ ο]455 οὗ υπομαβςὶς ψοϊηθη (οἴ. [με σοπίταςι 
Ὀεΐναεῃ (Π6 τηϊεΐ δηὰ ἴῃς δάυϊζοσγοσ, ν. δ ὅ3), --- εχ δηὰ ἰγδηβὶδ- 
ὕοη οἵ ἤτϑβι οἷ. ᾶτὲ ἀουδια!. Τῆς ΗΘ. τοδάς εἰτμοσ ογ οπ ὀελαζ 
4Γ α λαγίοέ ο [τ ας )αν 45] α ἐραῦ οἵ ὀγεαά, οτ, )ο» ἐπ ἐχεάσηρε 

ον α λαγίοί, εἴῖο. Τῆς ἢχβι ἰόππη 18 δαορῖοα ὉΥ [πε ζτεαῖ πιᾶϑ8 οὗ 
Εχροβίϊοτβ, γῇ. ἤδη ἴᾶκα οη ὀελαζί ο7 85 -ξ οὴ ἀεεοωρ 97 οἵ ὃν 
»ιφαις ο7, δια ΞΌΡΡΙΥ ἴπε δχργεϑδίοῃ θηό [ΟΓγ, ὦ νπαπ] ἐς ὀγοωράξ 
ἄριυπ [οτ, ἐογιές ἀἄρισπ)." ὙὉὙΠε οὐ]εοιίοηβ ἴο [1158 ἱπιεσργείδιοη 

τὲ ἴῃαῖ [ἴῃς ῬΓῈΡ. ἀοεβ ῃοὶ τηεδῃ οἡ σεεοιριέ 97 οἵ ὃν νιέεαπς οὔ, 

δηὰ τδμαῖ τῆς ἀϑϑυτηθά οχμββίοῃ οὐ πὰ νει 5 μασὰ δηὰ ἱπυργοῦ- 
ΔΌ]ε ; ἴῇ6 ῬΓΕΡ. πλδ  Ὀε οῃδηρσεοὰ (6τ., Οοτ), Ὀυϊ τὰς ἀἰηου ν οὗ 

ἴῃ νοτῦ ἰ5 ποῖ που ΌΥ τεηονεά. Τῆς βεοοπὰ ἔοσῃη ἄρρεᾶῖβ ἴὸ 
δᾶνα Ὀδοη δάοριθα ὈΥ ἴπε Απο. ιββ. (Οτκ. ὅγγ. Ταγρ. Ναἱε. 

δηὰ αἷβο 5484.), νυ ἢ ἰγδηβϑὶαῖε βυρϑιδηιίδ!ν : 207 “6 φγίες φῇ ἃ 
λανγίοί ἰς α σα 97 ὀγεαάϊ, τΞ- ἐπι ἐχελαπρε 207 α λαγίο [πὲ γίνε: ὦ 

ὥρα φ7 ὀνγεαδ, ἴῃ νηὶ ἢ ἴῃ ἸΠβουΠΟη ππᾶκο8 ἃ αἰ που 45. ἴῃ ἴῃς 

ΟἴδεΙ ἔοστα, δηὰ ἴῃ 56ῆβ86 ρίνεη ἴο ἴῃς ρσθρ., ἰβουφὰ ἰουπά εἶ5ε- 
ποτα (Τ]ΟὉ 22), 5 Πεσα ὑππδῖυσαὶ δηὰ ἱπιρτοῦδῦ]ς ; ἰῃἷ8 τεηἀεσίηρσ 
οἵ ἴδε Ἰ᾿ἴπε πρᾶν, όψενοσ, Ὀς οδίδιῃθα ὈΥ ἃ οβδηρε οὗ ἴεχί. Τῆς 

4850 Ἐδϑβῆϊ, Αρδῃ Εσγα, ϑόδυ,, Ηἰις,, θς., Νον., ἢδυ55, Ζδοϊς,, Νογε5, δ. 

Καρ., ΕΝ. " 
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Βτϑῖ τεϑηβδίίοη ἀδοίαγες ἴμδὶ ἴμῈ μδεῖοι Ὀτίηρϑ ἃ τηδῃ ἴο ρονοζίῃ, 

116 τῆς τηλιτίοα ποιρδῃ 96 6ῖκ9 ἢἰβ ἀδαῖῃ : [ἢ βϑεοοηῃά, [παῖ οης 

ῬΑΥ5 ἃ 531:8]} ρῥσίος ἴοσ ἴῃς οῃς, ἃ γτδαῖ ῥχίςς ίοσ ἴπε οἴμῃεσ. ΕἸΒΟΣ 
οὗ ἴμμεβε 5εῆβεβ οἵ ἤσβί οἱ]. ἰ8. ἰῃι6]Πρῖῦ]ς ; ἴῃς ἢγβὶ ἄρτθθβ Ὀεῖϊεῦ 
ἢ τὴς οοηϊοχὶ, ἰῃ πϑοι τς ἰπείως ἰ5 ἴῃς δάττὰ ττουσθς Ὁγ 

Ὁπομαςῖς σοΐθεῃ. Ῥονοσγίγ, ἴξ ἰ8 ἴσυῃβ, 18 υϑυδιν ἱπάϊσαϊθὰ Ὀγ 
"ον εὶ (οἵ Ὀτεδὰ) ἰπϑιεδὰ οἵ φαΐ (1 “8 Οοτῖ), Ὀυὲ ἰῃ τ 5. δ 
ἴδιε ἴννο ἴδγῃβ Ἄρρεᾶσ ἴο ὃὉς υδεὰ 48 Βγποηγίηουβ8. Α 5]ρῃῖ οὔδηρε 
ἴῃ τῆς Ηδεῦ. ρίνεβ ἴῃς βᾶτης νεστὺ ἰῃ τῇς ἴνο ᾿ἴποβ: ,“)γ ὦ λαγί 
ἀέσπεές γμε (οτ, ομἶν) α ῥίεες οΥΓ ὄγεαά. ΤῊϊ5 ρμεῖβ τὰ οἵ βοτηε οὗ 
ἴῃε 5γηίδοιίοαὶ δηὰ οἴδεγ ἀἰου 65, ἀπὰ ἴῃς τεϑυϊπηρ ἔοστα ἢ 85 
ἴδλλε αἀἰϊτεοΐῃα85 αηα Βοηλο 6558 οὗ ἃ γδοίίοδὶ δρῃοτσίϑγα : ἴδια ογαϊ- 
ὭΔΙΥ Παιϊοὶ ἰ5 αἴϊεσ βυυὐδίβίςῃηςς, Μ1}} ἀδρτῖνε ἃ τη οὐ ᾿ιΐἷβ ΠΊΟΠΘΥ, 
Ὅπξ ποῖ τυΐϊὴ Πα ; [86 υποπιαβῖς τηδιτίοὰ πόοσηδη Ὀσίηρβ ΟἹ ἢΐπὶ 
ἀεβιίσυςῦνε 5οςοΐδὶ (πὰ ροϑββ: Ὀὶν ἰεζα]} ρυῃίϑῃτηθηῖ. Τῆδὶ οοηου- 
Ὀίμμαρςε ἀἰά ποῖ ὕσίηρ ρτεαῖ βοοὶδὶ ἀϊβογεάϊι διηοηρ ἴς [ἐν οὗ ἴδ ς 
Καϊτὰ σΘΏΓΌΣΥ Β.Ο. πᾶν Ὅς ἰηζειτεα ἔγοτι [ἢ 6 5ἴΟΥΎ ἰπ [08. 4Ἵπ4. 12, 

4. 6; δηὰ δάυ πεῖν 15 μεῖε ἀδηουποςά 85 ὉΥ ἴδ ἴῃ τόσες ἀδη- 

ξετουβ εν]. Τῆς τοι υϊοη δἰϊεπάϊηρς ἰξ 5 ἰοβ8 οἵ ρῃγϑβίοδὶ ἄϊξ, 

εἰζηεσ δὲ ἴῃς μαηάς οἵ ἰἢς ουϊταρσεά Πυβϑυδηά, οὐ ὈΥ ἴπε ορεσζαϊίοῃ 
οὗ Ἰαν --- ἴδετε βθεῖηβ ἴο Ὁς Π0 Δ] ]υϑίοῃ ἴο 1088 οὐ Ῥγορειῖυ, Οἵ ἴο 
ἀεβισιοσοη οὐ ὈΟΑΙῪ ρόνγεσβ ὉΥ ἀἰβδὶρατίοι ; 566 ποῖθβ οἡ ν᾽ ἢ 
(πὰ εἴ σείχετν, γεεληίί, Ρ. 241). --᾿ Τῆς σουρίοὶ, δούγανοσ, ἰῃ 

ΜΠΔΊΕΝΕΙ ΜΑΥ ἰξ Ὀς ἰδκεη, τεπιδίπ8 οὔβοισθ [τ ἰ5 ποῖ οἶθᾶγ 
ψΠεῖμεσ τς ἴνο οἶδυϑεβ ἀδβοσίδε ἴνο οἶα8568 οὗ τογηθῃ οὐ ΟἿΪΥ 

ΟἿ οἾ485; δηᾷὰ ἰΐ 15 ἀἰβίουϊξ ἴο γίνε ἃ. 54ἰϑἔδοίοτγ ἰτδηϑβἰδιίίοη οὗ 
τῆς ἤχϑῖ οἰαυϑ6. ὍΘ νεῖβα 888 ἴπε ἀρρεάγδῃος οὗ δῇ οἀϊϊογίαὶ οἵ 
8004] δά ἀϊίοη (1055). νῦε τῇδυ οοῃ)θοιϊγαι!Υ ἱγδηβίδίε : 

Ἐστ ἴῃς δΒαιῖοὶ βεεῖκβ ἃ τωοσβξεὶ οἵ Ὀγεδὰ, 
Βαϊ με δάἀυϊξεγεββ Βυπίβ ἴῃς ῥτεοίου Ἰἱΐε; 

Ἐογ ἴδε ρῥτίος οἵ ἃ Βαυῖοϊ 8 ἃ πιογβεὶ οἵ Ὀγεδά, 
Βυὶ ἴδε δἀυϊξετεβα Βυπίβ ἴ[Βς ρεεοίου ᾿ἰέε. 

Τῆε τεϑβϑὶ οἵ τῆς οδμαρίεγ ἀδα]8 ῖτὰ τὰς ρετ α πο Ὀδδεῖ ἴῃς 
Δ] εγοσ : ἢγθι δὴ ἱἰυϑιγαϊίοη (ν.5. 5), τθθπ ἃ οοτηραγίδοη πὶτῃ 
ἈΠΟΙΠΕΙ οἡτας (ν. 5), ἤμπδ!ν ἴῃς ρτουπά οἵ ἴῃς με] (ν᾿ ἢ). 
ΜΉΣ]ε ἴῃ ἢ. 2 ἴμε βαψε ἀδβογίθεβ ἀθάϊῃ δ5 ἴῃς ρυῃιβῃπιεηὶ οἵ [{ἰ5 
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βίῃ, δῃὰ ἰῇ οἢ. ς 1οβ5 οὗ σε ἀπὲ οὗ βοοΐαὶ ροβοη, ες δετὲ 

ἀν ε}}5 οὐ ἴῃς τενθῆρα ἴδάκοη Ὁγ ἴῃς Βυβραηὰ οἵ ἴπε σοθδη. Τῆς 
ΤἸΏΟΓΑΙ τοηρ οἱ ΔαΌΪΓΟΙΥ ἰ5 οἵ σουζθβε δβϑυϊηθα; [ῃε ῥγδοῖίοδὶ 

Τοογα σὲ ἰΔΥ5 ϑῖτοδβ ΟἹ ἴπε ῬΘΏΔΙΥ 88 ἴῃς Ὀεδὶ ψΑῪ οἵἁ ἀεϊεττίης 
ΤΟ ἤοτῃ ἴπ6 σογωγβδίοῃ οὗ ἴῃε οζίτης ἱῃ αυεβοῃ. 

421-99. ΠΙυκιταϊουης οἵ ἴδε Ρε1}} οἵ δάυ]ίεῖγ. 

2). Οδῃ ος ἴδκε σε ἴῃ δἷ5 Ϊδρ 
᾿Αμπὰ δία οἰοῖδες ποῖ Ὀς Ὀυτηςὰν 

48, Οτ, δ οἱα νγδῖὶκ οἱ Βοὶ οοαδῖς 
᾿Απὰ μἰ5 ἔςεϊ ποὶ Ὀε δοοτομβεὰδ 

80 τ ἴἢ δὲτα το μας σοσϊηεσος Ἡεῖτ δηοῖδες τοδηβ νϊξε -- 

ὝΝΈοκο τουοβεβ μεν Μ01}} ποῖ φὸ ππρυπἰεμεὰ. 

41. Οὐοσπιίου, ἰογδιγ. ΤΏς βᾶπης ἴοττω 5 υϑεὰ ἴῃ ΗςΌ. οὗ ἴδε 
ὀνεαεί οἵ ὅσεονι οἵ ἴῃς Ὀοὰγ (53) δηὰ οἵ ἴῃς πυϊάἀ]ε ρογίοῃ οἵ 
ἴδε ουἵετς ψαττησηΐ ἴῃ ψὨΟΒ ΤὨηρβ πετε ἱκερὶ δηὰ οδιτίεὰ δηθὰ οὔ 
πῇ ἢ (ΠΟΥ πεσε δά (50 Ὡον ἴῃ ϑγεῖὶα δῃὰ Ἐρυρί); ἤετε ἴῃς τεῖ- 
Ἔἴεῶος ἰ8 ποῖ ἴο ἴα Ὀοδοῦ (Ώε., ψῆο ἱπηρτορεσὶν εἰϊεβ 158. 403), 

Ὀυῖ ἴο ἴῃς ἀπ οἵ ἴῃε μαστηβηῖ ; 50 ἴῃ 165 τὰς Ιοῖ ἰ5 ςαβῖ ἰηῖο ἴῃς 
ἦα. -- 28. Ουσπίοῃ, ἰετοατγ. Εογ σαῖς 8εὲὲ 2533 263; [Π6γ ΨΕτε 
οἵ ποοά (οἴ. ψ 1205); ἰπ 158. 6᾽ ἃ ἀϊβετεηὶ ποζὰ ἰ5 υβεὰ (λοϑ 
“ἰοηΕ). --- 39. ϑίηρ!ε 5βεηΐδεῃηςς, ἴδγηδιγ. ΟὉ κμηρωνιλεα Ὸτ δὲ 
λεοϊά γωίάεες οὐ “σε. ὙΠοΟΙΘὮ ἴδε 5ἰαϊδιηθπὶ ἰἱβ βεμεσαὶ ἰῃ ἔογαι, 

ἴδε βρδοὶαὶ σοίδσεηςς, ἃ8 ἀρρθᾶσβ ρσοῦδοϊς ποτὶ ν. Ὁ ἤ, ἰς ἴο Ἰεραὶ 
Ῥυπίβῃτηεηῖ, οΥΓ ἴο ἴς υβθαπ 5 νεηρεδηος ; Ὠεῖα, ἃ5 ἰῃ ἴῃς ῥγε- 
σε ραγαρταρῆ, πεσε ἀοεβ οὶ βεέῖῃ ἴὸ Ὀς 8ὴγ 8]}υβίοῃ ἴο ἴῃς 
ἐπενδιίηρ εἤξεοῖξ οὗ δ Ὁ] ΕΣ οὐ Ὀοὰγ δηὰ τηϊηὰ, οσ ἴο 8ῃ ἰτητης- 
ἀἰαὶϊε ἀϊνίῃες ἰηϊεγροβίοη. [{ ἰδ ωρὶεα τμδὶ ἴῃς ἴδνν ἰδ 80 βιτὶοϊ, 
οἵ ἴδε Πυϑθαηά 50 ἀειϊεττηϊηςά, τἰμδὶ πο ρ]εᾶ οἥετεά Ὦγ ἴδε οἴεπάετ, 
δύο ἃ5 ρτονοοδίίοῃ, βεἀυςστίου (ν.2), οὐ τῆς ποιϊοσίουβ σβαγδοῖεγ 
οἵ ἴῃε πογβδῃ, Μ1}} Ὀε δεοερῖεὰ. ὙὍὙῆε οδαγδοῖοσ οἵ ἰτρυηαὶ δηὰ 
Ῥυῃίβῃτηθηϊ ἰδ ποῖ 5ἰδιοβ.5 --- ΤΏς οουρ]οὶ ξἶνεβ ἃ πδῖυγαὶ ἐχροϑβί- 
ὕοῃ οὗἁ ἴδε ἰ]]υξιταϊους οὗ ν. 5. 5, Ὀπὶ 1 τᾶν Ὀε οτϊτεαὰ πίτιουὶ 
ἀειτπηεηΐ ἴο ἴπε βεῆϑε, ἴῃς ςοηδεαυεηςε Ὀεΐης κἰδιοα ἴῃ ν᾿. 

80-386. Αποῖδεν ᾿Πυβιταϊίοη οὐ ἴς (ΟἹ οἵἨ δὐἀυ]ίειγ, ἀετινεὰ 
ἤτοῖο ἃ οοτηρδσίξοη δείπνεθ ἴῃς δἀυϊίετεσ δηὰ ἴμε τρδη ψδοὸ 5ἴεδὶβ 

Φ δὲεε βοίε οἱ 534, 
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ἴο 505 Ὠυηρει. ΤΏε Ἰδιῖεσ ἸΩΔῪ ρεῖ ΟΥ̓ ὮὈΥ ἃ ρενδῖε τηοθαγ- 
Ῥαγτωεηὶ (νυ. 5), τῆς ἕοστηςσ, ὈΥ τεᾶβοῃ οἵ ἴῇς Ὠυβραη  εαϊουδγ, 
σδηηοῖ τρᾶκα δυο ΘΟ ρΡΟβΔἤοη, ἰ8 ἕοσενοσ ἀϊερταοεὰ (ν. 5), ἀπὰ 
ΔρΡρδιεῃῃν Ὧ]15 ἰηΐο ἴῃς παπὰς οἵ [με ἴδνν. 

30. Μεὴ 60 [1ἰ ἰ5 ἴσῃε] ἀεδβρίβε ἃ 1]εῖ { Βε διεδὶ 
Το 5ΞδΈςΥ Βἷβ δρρεῖϊϊς τ βερ Ὡς 8 ΠΣ; 

31. Απὰ, Ῥεΐπῷ σδυσδῖ, με τουδὶ τεδίοτε κενεηζο]ὰ, 

Μοὶ ρφῖνε 81} (Ὡς εἴεςῖΣ οἵ δ ἤουδε. 

32. Βυϊῖ δε 80 οοτημιὶϊβ δά υ]εῖ ἰς ἀενοϊὰ οὗ δεξϑε, 

Ἧξε ἀξεεῖσογς δἰτοδεὶ ἢ 50 δςῖδ. 
343. Βίονε δηὰ ἀΐδρτδος ἢς Ὑ1]}} ρεῖ, 

Απὰ δὶς ἱφμοιηίην ψ|}}} ποῖ Ὀε πρεὰ δυσδυ. 

34. Ἐοτ ᾿εδιουῃ ἰβ ἔἼΣΥ ἴῃ ἃ πιδῃ, 

πὰ Βε νυ"]}}} ποῖ μανε Ὀὲ(Υ ἰῃ ἴῃς ἀδὺ οὗ γεῆβεδῃςθ' 

35. Ης νἱ}} ποῖ δοςερὶ ΔΩῪ σδηβοση, 
Νοςσ Ὀὲ οοπίεπϊ ᾿βουφὰ ἴμου ξὶνε τοϑην δῆ. 

90, 381. ΤὨε ἢσϑι σουρϊοὶ ἰ5 ἃ βίηρὶε βεηΐεηςς, Ἰδγηδι ; ἴῃς 560- 
ομα 15 ΞΥΠΟΙΥΤΩΟΊΒ, ἰοσΏΔγ. Τθς Ηεῦ. τοδᾶβ : μη αὐ πού ἀξεβίεε 
4“λε “λέγ 7 ἀξ εἰαΐ, εἰς. ΤῊΝ 845 Ὀδδη υπάετβιοοά ἴο τηθδῃ ἴἢδὶ 

ΟἿς ὙΠΟ 15 ἀσίνεῃ ΌΥ Πυηροτ ἴὸ βἴθδὶ ἰ5 ρίτἰεὰ Ὀυϊ ποῖ ἀεβρίβεά --- 
Ὦ5 οἥεῃος ἰ5 ποῖ οσοπάοηῃεα, Ῥυϊ ἢς ἀοε5 ποῖ οὗ πϑοαββι νυ ἰοδε 
βοοΐαὶ ῥοβίτίοη, δπὰ (ν.8) ἢς τεοονοσβ ἰεραὶ βίδῃμάϊῃρ ὉΥ ταιλκίηρ 
οομρεηβδίοῃ." Νο ἀοιυδὲ τῃογα] ϑῖβ ἀτὸ αἀἰβροβεὰ ἴο πηᾶῖε δὶϊον- 
ἅ; ες ῸΓ 500 ἢ οΔ568 οἱ τπεῆ ; Ὀαΐ ἴΠοτα 5 πῸ ἴσος οὗ [ἢ ϊδ ἸδΠΙΘΏΟΥ 

ἰῃ ΟΤ. (ἴῃ 76γ. δ τῆς τὨϊεῖ 15 ἀἰβρταος), δηὰ τηογεονεσ, ἴῃς βᾶσε 
Βεῖε (ν. 3) Ἰοσρεῖβ οἵ ἱβπογεβ ἴῃς (δίοῦβ ρονειγ, ἀπὰ γεργεβθηῖβ 

πα 85 ἃ τῶδῃ οὗ ρσορεσίγ. Τὸ δνοϊὰ {815 ἀἰβοτερϑηοΥ βοτηθ οοτὰ- 

τηεηϊδλῖοτβ (Νον., 511.) τερασγὰ ἴῃς ἵνο ςουρίεἰβ ἃ5 ἀεβογ ίηρ ἵνο 
ἀϊβεγεηῖ ολ865, ἴμδὶ οὗ ἴμε Πυηρτυ τὨϊεΐ, τῆο 18 ποῖ ἀςβρίβεά, δηὰ 
τθδὶ οἵ ἴῃς ογάϊμδαιγ ἰταϊεί, το μᾶ5 ἴο τωᾶκε τεβετυϊοη, ἴῃς ἵτνο 
ολἴεξογ 65 οοστεβροηάϊηρ τεβροοϊνεϊν ἴο ν. 33 5 (ἀΐξρταςς) δπὰ ν." 
(8ο τηοῃοΥ-ΟΟἸ Ἢ ΞΔ ἤοη). γε 5μουϊὰ τῃυ8 ἢανε ἴῃς σοηϊταβῖ : 
“8 τηϊοῖ ΤΩΔΥ ἐβοᾶρε αἶορταςς, ΟΥ ΤῊΔΥῪ ρεῖ ΟΠ ὉΥ Ῥαγτηεηΐ οἵ 
ΤΏΟΏΕΥ ; δΔῃ ΔΌΪΕΤΕΣ ἀο065 οὶ ἐβοᾶρςε ἀΐξρταςς, οἵ δεῖ ΟἿ ὮΥ δυο ἢ 
Ῥαγτηςηῖ." ΤΆ Ἄςοηίγαβί '5 ηοῖ ἐχρσεββεὰ ἴῃ ἴῆς ἰεχί ---- ἥκετε 5 
ὯῸ οὔδηρε οὗ 5κυῤ᾽εοῖ ἰη ν 3 5, δηὰ ἴδετε ἰ5, ασίδεσ, ἴδε ἀουδι 

ΦΟΙΩῚ οονοπειείῃ, Φὲς βυουενδίρα δοῤοανθε (1858), οἱ (δ 6 νοτϑα. 
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ππεῖπες (Νἰ8 Ἰεηίοπε νἱενν οὗ ἴῃς πυηριγ τὨϊεῖ ἰς ῥρσοῦδοϊε. --- ΤῊς 
ἤγϑὶ σουρ]εὶ τοᾶγ Ὀς τεδά 48 ἃ φυεδιίίου (ΗἰΣ., Ετδηῖ.., αι): δ ποῦ 
»πιορ ἀἐξερέδε, εἴς. ὃ, τες νιέρ ἀξεῤίεε, εἴς. Τῆς οοηίταϑὶ Μ|}} [πδ Ὀς : 

“8 (ῃϊεῖ βϑυβεῖς αἴβσταος, Ὀὰϊ δβϑοῦρεβ νίϊτὰ ἰο88 ΟὗἨ ΙΠΟΏΟΥ ; δῶ 
Δάυ]ετοσ χεῖ5 ἀΐβρτασς δηὰ Ὁ]ονβ, ἀῃὰ ὯῸ τιοηογ- ραγτηθηΐ δἴομος 
ἴογ ᾿ἷ5 οἴδηος." ΤὨΪΐβ βθεβ ἴο ὃς ἴπε Ὀεῖίεσ ἰηϊεγργείδιίου οὗ 
τῃε οσοηίταϑιεἀ ἰοτίυῃε8 οὗ τὨϊεῦ δηὰ δάυϊίοσεσ. Τῆς αἰβοσεράπου 
Ῥεΐνεθη ν 3 δηὰ νι σεγηδίῃβ ; ἰδ τηῦβδὶ Ὀ6 τεραγάε 88 δὴ ουοσ- 
ββῆι οὗ ἴῃς δυΐδοσ, οσ ἴδε Ηδεῦ. ἰεχὶ πιυϑὲὶ Ὅς 850 ομδηρεὰ 85 ἴο 
ἰηάϊςαῖς ἴμ6 ἴνγο οἶ45865 οὗ [ἶδνεβ τοίδιτεα ἴο δῦονς. --- Τα τεὴ- 
ἀεγίηρ : γμόρ δ ποί ουεγίοοξ ὦ ἐλέφ ᾿λομρὰ ἀκ «ἐκαΐ, εἰς. (Επ., 

Ζδοϊ., Νογα5) ἰ8 οῖ νατγδηϊεὰ (ἴπε νετὺ ἀοδβ ποῖ τηδδῃ συεγίοοξν), 
διηὰ 1ο565 ἴα πιδίῃ σοηίταϑι οἵ ἴῃς ῥῬαγαρτάρῇ. --- ΤΏς 5ἰ πη Ρῃγα- 
ΒΕΟΪΟΡΥ ἱπ δηὶ. 87, ζ,. οπό τἠσωδά ο72» 1ο γίνε αὐ “λδ τωῤείαπεε οὗ 
λὲς ἄσεδε 0» ἔσυε, ἀξ τυσερία δὲ μέζεγέν ἀξερίεεα (ἰλδὶ 15, ῃἰβ οἴεν 
που]ὰ Ὀς τεὐεοϊεὰ υὶτῃ σοηίειηρῖ), ταϊρῆϊ βυρρεϑὲ ἴῃς ἰΙΔηΞ Δ οα : 
»πόῃ (ο ποΐ ἐογι ενεῤῥμομεῖν γεῤμῖ (ΞΞ γοίεεῖ τὼς οὔεν 97) α ἐλ ὅ,, 
σἰκαδηρ το ταδί ἀῤῥεδίε σπα δεῖπρ εαωράϊ, ἀε οὔ ἐσ γεείογε, εἴς. ; 
Ὀαυΐ [15 ἰβ ΒΑΓΟΪΥ ἃ Ὠδίυγαὶ τεπάοτίησ οὗ ἴῃς Ηεῦτεν. --- [ἢ τῃς 

ΘΑΙ 68ι ἰτν-ὍοοΟΚ τὰς ταὶς ἰ5 τΠαἴ ἴῃς το, τ ἤδη οδυρῃῖ, 584}1 ργ, 
δοςοτάϊηρ ἴο οἰτουτηβίδποοβ, ἀουδ]ε, ἐουτίο!ά, οὐ ἄνείοϊὰ (Εχ. 22. “7 

[21 λ155]), δῃηὰ ἴπεσε ἃγε βίγηϊασ τυ]οβ ἴοσ ἐταυὰ (ἔχ. 229 
εν. 6} [ς- Ὁ. 5]}); ου ραγιωηεηὶ οἵ ἴδε τσοὶ ἴῃς τιϊεῖ τοοονεσγοά 
ἸΙεραὶ βἰδμάϊησ. Τῆς “εροη οὐ ἴθ ΟὟΓ ῥάββᾶψε ροἰηϊβ, ρεσθδρβ, ἴο 
ἃ ομδηρα ἰῃ ἴῃς ἀν, Ὀυϊ ἴξ ἰ8 τῶοσε ργοῦδοϊς ἱμαὶ ἴῃς τείεσεηος 15 
ποῖ ἴο 8ἃ ἰεβαὶ ρεηδίυ, Ὀὰϊ ἴο 4 ργίναῖϊε διτδηροιιθης τ ἴῃς 
Ἰη)υγοὰ ροίβϑου, δηά δαὶ ἰῃς “εύεη ἰβ ἃ τουῃά Ὠυπῦεσ, ΞΞ σεν 

ἔαγρε; ἴῃς “ 5Ξενδηζοϊ ἃ γεϑετακτίοη " 15 τῇδ ὀχρίαϊηθὰ ἃ5 Ῥοββὶ ὉΪΥ 
διρουπίίηρ ἴο αὐ “ῴε φβξεῖς (οτ, τμδείαπεο) οΓ ἀΐς ἄσωσε, ---- ΤΉς 

Ῥῆγαθς τοὐδη ἀξ ἐς ἈμΜΡΥ ἰ8 οταϊτιοὰ Ὁγ Βίοϊκ6!] 85 ἃ ρ]οββ ; ἰΐ 15 
ποῖ Ἰορίοδ!ν πεοδββαγυ, Ὀὰΐ 15 ἃ ποῖ υπηδίαγαὶ ροοῖοδὶ Ἔχρϑηβίοη. 
--ΎΒς Ηδοῦ. ἴεγιβ τεηἀοτεὰ γα  ἀπὰ δά  ἰηνοῖνε 8θ γον δηὰ 
ποῖ νἱοΐθποα ΟΣ πιαϊἱρηδπον (2 ϑατα. τοἶὉ Ηοϑβ. γ' 7οεἰ 2᾽ 1οῦ 412; 
Ὅγ νἱοΐεῃξς ργοσεάυγε οἴπεος ποσὰβ " ἂς δι ρ] ογαά. ---  ν5 15. τδη- 

ἀετεά ἰῃ Οατκ. ὅϑγγ. Ταῦ. “2 ἐς πού τυοπάφηγμ ὑ΄, εἴς. ; Μυϊᾳ. ἐξ ἐξ 
πο ξγεαΐ οὔεπεε, εἴς. ; [686 ἸΓΑΙΠΞΙΔΏ ΟΣ; 5 ΤΊΔΥ ὃς ἔτεος τεηἀογίηρ οὗ 

4 γηω, ᾿1). 
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οὖ ἩΖὉ. τεχι. --- 33.836. ΤῊς [ΟἹ]Υ οὗἨ (ς δά] τεγεσ ἴῃ Ῥσονοκίηρ 
τὰς ττδῖρ οἵ ἴῃς ἰη)ατεὰ ᾿υβθδηά. --- 83. Θγποηγγηοιβ, [ΕΓΏΔΣΥ. 
Ης ἰς ἃ ἴοοϊ (ἐευσία 97 τεπε, Ἰἰτ. 97 νεΐμα οὐ ἀεαγῇῷ Ὀδοαυβα ἢς 
ἄεενονς ἀὐρισεῦ; Ὦονν τἢ}5 15 ἀοης ἰ8 ἱμαϊοδίεα ἴῃ ἴῃς (Ὁ ον της 
γεῖβεβ. ΤΈς τεηδεσίηρ ε)γο}ς ἀΐξ οι τον (ἈΝ. κα.) σοῦνεγβ ἃ 
ὙΤΟΏΡ ἱτηργεββϑίου ὮΥ βυρρεβιίίης τηοσγαὶ ἀπὰ βρίγιτυδ] ἀςρτγαναϊίοη 

δηὰ ἀδσβισυςοη --- δὴ ἰάδα οοττεοῖ ἴῃ ἰϊ86 10, Ὀὰϊ ποῖ ἤΟΙῈ ἐχργοββεά. 

Τῆς ντίτεσ ἀουδι1655 με] δά] τειν ἴὸ Ὅ6 4 οὐτης δραίηβὶ βοςοίς 
δηὰ ἀραϊηβῖ ἴΠ6 δά αἱΐετετ᾿5 ονῃ τοσαὶ Ὀείηρ ; Ὀυϊ, ἰηβιοδὰ οὗ βρεαϊς- 
ἱπρ οὗ τῆς ὩδοΘβϑὙ οὗ ργεβοινίηρς [μς ΡΥ οὗἁ ἴῃς ἔδυ δηὰ τς 
ἱπάϊνάυα] (ςοηϑἰἀἜτδτουϑ τῆ ϊο σοηογαΙν μάνα 1ἰπ||Ὸ ἔοσος ἀραϊπϑὶ 
ῬΑΞ5]Ο}), ὃς εἰ ρίουβ νμδὶ ἢς τεραγάβ 85 ἴδε τηοβὶ εἤδοιννε ἀγρυ- 

τηεηῖ --- ἰῆς ἀρρεαὶ ἴο 53εἰ} -ἰπίοτεβί : δὴ δ] σου, ἢ6 585, 5 (αν θη 

οοπιραγοα ἢ ἃ (ποῦ ἃ 0ο]. ---- ΤΉΘ 5θοοηά οἷ. ΤΩΔΥ ὃς τεπάἀοτοὰ 

(δυῖ ποῖ 580 με }}}ὺ ἀκ τυλο τοριί ἀεεέγνον ἀΐνεσεῦ “ο σεῖς (Τατῷ.» 
ΚΝ.), οσ, στἢ 5! σῆς ἐπδηρε οἵ τοχῖ, ἀφ τυογᾷς ἀδενοδον 70» ἀΐνε- 

εἰ (Οτκ. Νυ]ᾳ.). --- 38. ϑγῃποηγτωουβ, ἴθγηαγ. ΤῊς ται δυτίοη 
(οονβ. Ασοογάϊης ἴο ἴῃς οἱά ἰανν ἴῃς ρυπίβῃμηθηῖ οὐ δάυ]οτΥ 
νψὰβ ἀοδῖῃ ἔοσ Ὀοὰ ρατῖεβ (Ὀ 1. 223. [ἐν. 20; οἵ. ΕΖ. 23“ -- 
τῆς οῃαταςῖοσ οὗ ἴῃ ρεηδ τ ἴῃ ἴπε οἱ ογάεαὶ οἵ Νιι. κ᾽" 9 15 ἀουδῖ- 
). [δῖος ἴδε προς οὗ ἴῃς ἴανν ἀρρεᾶγβ ἴὸ ἕανα Ὀεθῶ τοϊδχϑὰ ; 
ἰῃ Βεῃ-ϑῖτα 23. 5 ποιῃίηρ ἰ5 βαϊὰ οἵ ἀεδίῃ, ἀπά 7η0. 86 566 π|5 ἴὸ 

τεοορῃζε τῆς ῬοΟΒϑΙ ὉΠ" οὐ οἴμεσ ἴδῃ σαρί ταὶ ρυηϑῃπιθηΐ (845 ἰῇ 
(Δεῖ ἴ[ῃὴς ποπηδῃ ροθ8 ἴτεε). [Ἂ}ἢ οὖζ νεῖβε (85 ἴῃ ν. 3) ἴἴ τῆδυ ὃς 
(δαὶ ᾿ξ ἰδ ἢοῖ Ἰεραὶ ραπίβῃτηεηὶ παῖ 15 πεαηῖ. Τῆς ουϊταροα ἢυ9- 
Ῥαηὰ πιρῃϊ ῥὑγεῖεγ ποῖ ἴο ραγδὰς ἢΐβ στοηρ ἰῃ ἴῃς σΟΙΓίβ ---- ἢ 
τϊρῃς ἀ6 4] τῖῖὰ τς οἥξηάοσ Ὠἰτηβεὶῖ ὉΥ [πε 5ἰπῖρ]ς τηεϊμοά οἵ 

Ὀοάϊγ εἰπιαϑεϊβειαεπὶ (ὀέσευς), τπουρὰ [18 νγᾶβ ῥοββὶ ΟΪΥ ἃ ρυ ]ῖς 
ἴοττη οὗ ρυπίβῃτηθης (οἴ. Β5. 237). Ιη ΔῺΥ οᾶ56, ἃ5 ἴῃς [πΐπρ 
θεσδίης κηόνῃ, ἴῃς οττΐμαὶ νγουἹὰ βυθεσ πα 6} 0 ]6 ἐργονῖην. -- Α 8 

ἴῃς ραταρταρῇ ἰ8 ἀβαὶ!ηρ ραγιου]ασὶν τὰ ἴῃ 6 ταὶς οἤεηάεγ, ἴμαγα 
ἰδ 0 τϑίθσθηος ἴο ἴῃε ρεπαν ἩΒΙΟΒ τυρας Ὁς ἰπῆϊοῖεὰ οὐ [δ 6 
συοδῃ. [Ιἢ ἰδίθι ἰἰγτλθ8 ἀΐνοτος, εἰζμεσ ρυ δ]. οὐ ρηναῖς (εἴ. 
Μι. τ), Ιὰγ ψἱτίη τῇς ρόνεσ οὗ ἴῃς Ὠυθθδηά, ἀπά ἰΐ 5. ῥγορϑδϊς 
[μαι τὶς τηοάς οἵ τεάγεβς εχίβιεὰ πνἤεῃ ΟἿἿΓ σμαρίεσ νγὰ8 τί ττςῃ, 

δηὰ 5 μβεσε δϑϑιιτηθὰ 85 ροβϑβϑίθὶε. Βαΐ [6 τηοσγαὶ ἰπίθγοθίβ οὗ ἴῃς 
Ὀπομαβῖς ποτοδῃ ἃτα ποῖ οοῃδίἀοτεὰ ἰῃ οἶδ. 1- ; 5ῃ:ς ἰ8 ἱγεαϊβὰ 
5. ΠΠΡῚῪ ἃ5 δῇ ονΐ! ἴο Ὀς ἀνοϊἀδὰ, δηὰ νᾶϑ ἰῃ ἰλὺν ἰδγρεὶν ἃ οδιδῖϊεὶ οὗ 
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ἴδῃς Βυδραπά. [Ιη ἴδε τεραγὰ οἵ ΞΣῃονίῃρ 20 ϑυιρδίυ τι τὰς 
ὑπομδδῖς πνοϊυδῃ Ρῖον. 5 ποῖ ῥδουθατ ---- ἰξ Πα5 Ὀεδη ἴῃ 6 βεηεγαὶ 
ΤῈ ἴῃ τπιοδῖ ΘΟΙΩΤΏΠΩἶ 65 Ρ ἴο ἴθ ῥγεβεὴὶ ἀδγ. Τῆς ἔξεϊϊησ 
Ὁῃ ει γιηρ 1ἴ ΔρΡΡαΑΓΘΏΥ 15 ἰδὲ δυο ἢ ἃ ποϊωδῃ ἰβ τρεγεὶγ ἃ ἰειωρῖεσ, 
δηὰ τηυδὶ Ὀς υἱἱειγ ἀεργανεὰ. ϑοιμεν δῖ δίρηες εἰς} 15 τῆς 
ΒΥΤΩΡΑΙΩΥ ἐχργεββεὰ Ὁγ Ῥιδαῃῃεῖερ, μηεσμοδοης, 8 37] (8εε Ασῖ. 
Ἐρ»ε δίμγαίμγε, ἰὰ Ζέδναν» φ' 2. Ἡνογα᾽: Βεεί Ζίώγαΐμγε). --- 
94. Θγωουγιηουβ, ὈΙΏΑΓΥ (οΥΣ, Ὀἱπασγ-ἰογηδυγ). ΤΉς 5εῆβςε οἵ ἤτοϊ 
ΕἸ. '5: ἡμαέσον ἐπγάρε: ὦ νεάη (οὐ ἀμεδαπά); Οτκ.: 2λε Δ (οτ, 

“ῥένέδ Γ᾽ λὲν ἀωσδαμα ἐς ἡμῶ οὗ γεααίρισγ; Νυϊα.: Μαίρμον ἀπά ἃ 

"απ: μ (οἵ ὦ ν"η": ἡεαύρεσν από 74,7}) τοῖὴϊ πού φραγέ, εἴς. Οἡ 
ἴα ρόνεῖ οἵ ἡξαϊουβυ 566 1:4 Ὁ 2" δηῖ. 85. Τῆς “2. 97 σεηρεα πεξ 
ΤΏΔΥ Ὁς εἰϊπιοτ ρσίναϊε οἵ ἰεραὶ. Τῆς βᾶρὸ υ868 ἴῃ 6 σοπηπΊοῺ ἔδοϊ 

οὗ ἴδε Βυβθδηα᾽ 5 ταρὲ ἃ8 ἃ νασῃηίηρ. Οὐ ἴῃς ογάδαὶ οὗ Νυ. ς 566 
ποῖς ΟἹ ῥγεοεαϊηρ νεῖβε. Οτἡ ἴδε ρονεγ οὗ ἴῃς 7εἐνϊβῃ οοηρτερα- 
ὩοΩ 8ες ποῖε οὔ 5}. ---- 8ὅ. ϑυῃοηγιηουβ, ἰσσηδιγ. [1 ἰ5 δϑϑυταςὰ 
ἴδδι τὰς δαυϊΐοτες (ἰκε τῆς τηϊεΐ, ν. 3) ψ1}} διϊοιηρὶ ἴο ἐβοᾶρε ρυη- 
ἐξῃυηθηῖ, ρα δ]. ΟΥ ῥσίναϊς, ὉῪ ἴδε ραγηηθηϊ οὗ ΤΏΟΠΟΥ 85 σοϊηρεη- 

βδιοἢ οὐ ὈΓΙΡε --- Εἰἴογ τῃς αν δ ονσεὰ δυςῖ σοι ρε βδἼου δἱ τὰ 6 
Ὅτης, οἱ ἴἴ 15 ξυρροεεὰ τπδῖ ἴῃς Ὠυκθαηὰ ν1}} ποῖ ζὸ ἴο ἰ'αν. 4. 45:- 
“ον (Ἰ1ἰ. ἐσυεγίη οὗ ἃ λυ) 18 16 ρδῃοσαὶ ἴοσπιὶ ἴογ δηγτῃϊης 

οδετεὰ οἵ ῥσχεβοσ δα ἴῃ Ἰΐδεὰ οὐ ρυῃιβῃπιεπῖ, πεῖ ΕΣ δ5 ἰοχαὶ 5Ξαῖ- 
ἰδίδαεϊου (Εχ. 21 Νυ. 255 1700 32} ῬΓ. 135 2118) ΟἹ 85 Ὀγὶὺς 
(Απι. 5.5). Τῇιε βεοοηά οΪ. ἐχρίδίῃς ἴμδὲ ἴῃς σοτηρεηβδίίοη ἤοτε 
Ἰρεδηῖ ἰβ 1 ΤὩΟΠΟΥ͂ ΟἹ ἰΐϊ5 δαιίϊναϊεηί. ΤΣ ζεηοσαὶ οῶδε ἰ5 ἤεῖς 
5ἰδιεὰ ; ἴῇετε τηΐχϊ Ὀς Ἔχοοριίοηβ, Ὀυϊ οταάϊμαγγ ἴθς Ὠυβυαηά 
νου ὰ ὃς τεἰςηις85, ἀπὰ τὰς δαυϊίοτεσ 5 ἃ 00] ἴο τυ ξυςὶ ἃ τὶ ϑὶς 

- ἃς ταϊεΐ τᾶν οβοᾶρςε, υϊ ποῖ ἴλ6 ΔἀΌ]Έτοσ. 

80, 381. Βείνεει ἴῃς ΗπςΌ. εἷἰπρ. που δηὰ τὰς Οτκ. ρἷα. ἴῃ νυ. ἴδετε ': 
Ἅς το ἌἽβοοθβε. -- ἘΠ) 35, Θ᾽ ψυχῇ. --- 388. Οὐ τδὲ ἱπνετσείου οἵ νυ. 3 33 βες ποῖε 
δῦονε οὐ νυ", ἘΞ Ἴγκ ποῦ; ΘΟ ((ΟἹονεὰ ἰῃ ρατὲ Ὁγ 45) ἐπάγου αὐτὴν κ. 

μετὰ σοῦ ἔστω, -- Ἴπκ "υῃ (784.), οἵ ἴΒς ϑεοοπὰ ρματὶ ἰδ ἀουβὶεῖ, ΞΞ Ἴδικ πληπὶ 
Ἐ, “γοὐϊακίωμν διὰ ἐμείοϊανέ, ἴο οοπίοττα ἴδε πυταῦεν ἴο δαὶ οἵ ν.33, Βι, 

ἀηθετῖδ δὲ Ὀερίπηΐϊπρ ὙἽἼΓ ΜῊ Ὁ) πΌσπι; 8εε ποῖς δῦουε οὗ υ.ἕὮ, [Ἷἢ ταϊγὰ 1ἰπε 

ΘΟ ἰς ἔτεε τεπάετίπρ οἵ 3Ή.--- οι ἘΠ Ἴτορη Οτ. βυρρεεῖς Ἴρισηρ,---88. ἘΠ ρὶυ. 
τοῦ; τοδὰ κίηρ. πὶ ΘΟ ἔλεγχος, Ὀαὶ κ᾽ (Ὁ καὶ) ΣΒουϊὰ ποὶ Ὀὲ ἱπεετιεὰ Ὀείοτε 
σοο; ΟἹ, ΑἹ. 15.419 (οἰϊεὰ Ὦγ 1.45.) Βας ἐλέγχει. (Ό τιαῖεβ ἵννο εἴδυδες ἱποιεδὰ 
οὗ ἴδτεε: ὅτε λύχνος ἐντολὴ νόμον, καὶ φῶς ὁδὸς ἰωῆε καὶ ἔλεγχοι καὶ παιδεία; 

ἮΆ 'ε ρεείεταθ!ς ϑῃ διουπὰδβ οὗ δεῶβε δικὶ δγιωσοεῖσγ. Οἵ. Ὁ Ν ΓΊΣΌ δὰ ΠΣ 
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ν.---8.. Ἦ Σὰ, Θ ὑτνάνδρου, -Ξ γὺ (δος.), δάοριεὰ ὮΥ Οε., Βὶ.; ἴο τδὶα 

Βδασηζ. οὐδ)εςῖὶς ἴμδὲ ἴῃς ποζὰ, πρεὰ δὲ -- σροζξφ, αἰ τσαγε πα5 ἴῃς δυβῖχ, 85 ἴῃ 
Υ Ὁ; τεδὰ 1. ---3δ. [π 5 (6Βδ εἶνεβ τες τεμάσσίηρ, δῃὰ ἴῃ ἢ μας ἀουδίεῖϊ, τὰς 

οτἰρίμαὶ Ββανίηρ ὀφθαλμοῖς, ἴῃς τενϊείου βλεφάρων ἴο ἀρτες υὶτὰ Ἰ (1.26... -- 
Ἐ ταχεν Ἴ5229 δ βυ}]}. --- 36. ἘΠ Ὃ3, ῥγοῦδοὶυ ἴδει 85 ρσερ. ἐμ ἐσελανφε γον, 
φΦρὰ τεπάεσεὰ ἔγεεὶν ἰπ 1} στε: 66 τιμὴ, 3, 2γεδέμενε, ἘΞ ον (ἕο 0 )0πῃ:γέσε, 

Οὐοτῖ) νεῖ κγῦο δὐάςὰ δς εχρϊδηδιίου, 56 "νου, ἴοσ κ᾿ 2γέε (θαϊ οἴ, Νδ]ὰ,, 
1 Ῥίηκ.); Οοτῖ, ἀου θεν, "2; τεδὰ ὙΓ οὐ ΠΣ ἄωηνξς. --- ἘΝ Ὕ, οπιϊτιεὰ Ὁ 

Β,. (Ὑο αἷδο οπιὶῖβ γιϑμ), τεδὰ Ἵκ Ὁγ Ἐτ.., Οσ., διὰ οἷς οἵ ἴδε οἴμεσ οὗ ἴῃεϑς 
ετοεπἀαιίουβ βῃουἹὰ Ὀε δάορίεα, --- Εγδηϊ. : ὈΠῸ Ἃ29 ὙΨ  γῦκ ὙΨ "3, δὴ 

Δρρτορτίδιες ετπεπάδιίου, δῆεν ΘὉ, (λουρὶ ἰξ τσουἹὰ Ὅε Ῥεῖϊες ἴο οπιΐξ ἴῃς 
δεοοπὰ ὙΨ), Ὀαΐ ψταρμίοδ!ν ποῖ 50 ΦΑΕΥ͂ 85 ἴς οὔς δῦονε ρῥτοροβεὰ. --- 

40. Οταϊιεὰ Ὀγ ΒΙ. νἱϊποαϊ ἐχρ]δπδίΐου, ρρδιθη ἴο ψαίῃ ἃ εἰπιρ]ε χυδίγαϊῃ 
(ν.5.. 9). δὲ Βανίῃρ ἀὔονς (ν.3) ἐχραπάεὰ ἃ νεγβε (ἰτἰρὶεῖ) ἱπίο ἃ αυαίταίῃ; 
νυ. ἰβ ἃ πδῖυσαὶ, ἱπουσἢ ποὶ πδοδῖβδυυ, οοποϊυδίου ἴο νυ.Ξ-. 9; ἰξ ταῖρι ὃς 
οταϊτῖεὰ Ὑτποῦϊ Ἰοβδ, δηὰ ἰδ παίυγαϊ πο τυρϊ δοοουπί ἔοσ ΜΝ ἱπβοτιίο 88 ἃ 

εἴους. --- Τῆς οττα οἵ 3Η ἰδ βυυδαϊδητ}}γ πκυρροτιςὰ Ὀγ ἴῃς Ὗτει. --- 80. Τε 
Ντβδ. κυρρεεξῖ πὸ ετπεπάδιίου οἵ Ἐἢ, οἵ τι ϑῖς ἢ ἴδεν εἶνε ἴτες ἱγαπαείδιϊους; ΞεἜ 
ποῖε οἱ [δίς γετβε δβονε. --- 31. ὈΠΡῸΨ' ἴβ ἴῃ ἔοττω ἀπ4] οἵ [Ὡς ἔετα. (85 ἰπ ἴδε 

βεςοῃᾶ πυηςετᾷ]), ἰξ. ἀοϑ τευόνς, Ὀὰὶ πρεὰ ἰπ ἴῃς δεῆβε σέυενς, Ξε σενενγοία, 

ἴοτ ἃ ἀϊδετεπὶ νἱενν ξεε Μ. εἰ ρτίη, ἈΠ έσίον. Ῥοοῖνν οὕ “δ. “᾿νε. Μεύνειυς, Ν 01.1. 
ποῖε Α. Ἀγ"; Φ, ἱπίεγρεεϊίηρ οοττεοῖγ, δοὺς ῥύσεται ἑαυτόν --- 88, Ὦ τεαὰβ 
1π. 4ε τοῖο ἀετῖνογς Αένεεεί (ἘῚ τοῖο τοίσλες ἐο αἰετίνον, εἴς.) ἐδ ἄοες ἐξ, οὐ Ὀεϊῖοτ 
ες «ἰεεένογς ἀμερεῖ τοῖο αες ἐξ (τακὶπρ ΜῊΝ 88 ἴῃ δρροβίτίου ψἱβ ΓΦ). 
Θ ((οἹἱονεὰ ὈΥ 3.) ἀρρεαᾶσε ἴο τεπάες ἔτεεὶυ, 5ο ἰμδὶ [5 Ηερ. ἰεχὶ σδῃὰ βδαγαϊγ 
ες Ἑομοϊυδίνεὶν τηδάς οὐἱ. [ἰ πωρσορετὶγ ἴδε ἴῃς νεῖδε 85 ἃ κἰηρὶς βεπίεηςε, 

ναῖε δι᾽ ἔνδειαν (ΞΞ ᾿ὉΠ2 7), τοῦκεβ Ὃ (οτ γηφο) οὐ). οὗ ἴῃε νετῦ ἰῃ νϑῖς ἰὲ 
οταῖς βυῇ. (τεριποιεῖται), διηιὰ Δρρδιεηιν οπιΐί5 ΝΥ (οταϊεὰ ὈΥ Βὶ.). Ἶ 

Εἰἶνει ἃ ξοοὰ δεῆδε 88 ἴξ εἰδηάδ, Ὀυϊ Ὀεοοπιεδ οδείεῦ ἢ τόῊ οσαϊ ΝΥ δηὰ ἴαϊος 

ἜΣΘ" 85 τεῖ. οἰδυβε. --- 38, ἮΝ κυο", ῆ΄ ὑποφέρει, ᾿ς ΓΔρ. εἐπηοπὰδ ἴο ἀποφέ- 

ρει, Ῥτοῦ. -Ξ ἈΠ, ποῖ κν" (οὗ τς ἀϊδτεπί τοπὰετίηρ οἵ κθὴ ἴῃ ν. 86), ---αἰ ἐοβὰ 
Φ «ἀὰε εἰς τὸν αἰῶνα, ῥτοῦὈἿν τβεϊοτίοδὶ ἐχρδηδίου, δαὶ [48. Ββοϊὰβ ἴδαϊ οὔ" 
πιοοὰ ἴῃ ἈΓ διὰ μας ἔβ]εη ουξ ΕΥ δἰπυϊ]αγεν ἴὸ (Ο]]ονίηρ ππργὶ κῦ; τὰς δάἀάϊιίοη 
ἧς Ῥοεδίθ]ς, θαὶ ἱβ ποὶ ἱδυογεὰ ὈΥ ἴδε τγίδιι; Βδυτορ. οοιρδγεβ ἴῃς πΌΓ ὃκ οἵ 
ὑ τορῦϑ, ---Φ4, ἮΝ 52) ΓῸΠ ΜΡ 3; ἴδε 508). (86 ἴδε οοππηεςοι ββον}) 5 
(18 ἴῃ Ομδηΐϊ, 85 ψικ89 ΠΡΌ), διὰ νγὰὲ Ἑῃβου]ὰ ρετβαρε εχρεοῖ [παῖ “), ψου]ὰ ὈῈ 
αἰϊδοβεὰ το ἴξ δῃὰ ποῖ ἴο τὶ, τδουσῇ τὰς ῥγεβεηΐ ἔουτα ἰ5 ἱπες! σῖθ]ε. 6, Ὀφδάϊγ, 
μεστὸς γὰρ ζήλου θυμὸς ἀνδρὸς αὐτῆς, ἰακίπρ Τὶ 86 δυῦ).  -Ξ ἈῸ; 35 (ο]]ονβ 

(6, οπὶγ ἱπνετίίησ ἴῃς οτάεσς οἵ (ς ννογάς, διὰ οὐ ϊῦηρ αὐτῆς: ἐδε “ω οἱ 4 
πῶ, ὀξεσμσς ἐξ ἐὲ ἡ εἱ] ὁ )εαίσοιν, τοὶ δ! μοέ 2βάαγε, εἰς. ---4δ. Θ κοὰ Βα, τεδάες 
ἮΝ ππεεὶγ, δπὰ ἱπάθρεη ἀἜ}} ἐδοὶ οὗ ἴῃς οἴδετ. 

ΥΙΙ. Μασ ἀρεϊησὶ ἴ0 δὰ] ζοχοθα. --- Α τηοτε οεἰδρογαῖς 
πεδιῃςεηϊ οὗ ἴδ6 βυδήεςϊ οἱ 25" ς, 65 5, Ἀπὰ 5ἰπλλϊαῦ ἴῃ διἴτδωβο- 
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τηοηΐ ἴο ἴη686 5 θεοϊίοηδ. ΤΏ Ὠυθεῖ οἵ ἴμεϑε οἱοβεὶν βἰυγίϊας 
δήάγεβδεβ βϑυβρεβθίβ [ῃδὶ ἴῃς ϑθοϊΐοῃ Ἷἶβ. 1--9 18. ἃ οοταρί  διίοη. ---- 
Τῆς ττίϊεσ οομη586}5 οροάϊεηος ἴο ἢἰ5 ποτά (ν... 3), [μδῖ ἰ5, ἴο νίβάοιω 
(ν.)), ἰδδὶ ἴξ τοῦδ ργεβεῖνς (6 ρυρὶ] ἴοτὰ (ῃς δάυϊετοβα (ν.᾽), 
ποβς ἰαίδὶ] μῖ]65 ἂτε ἀεϑοσίροὰ (ν." 3), δπὰ Ἵοποϊυάεβ πιὰ δὴ 
ἈΡΡοδὶ ἴο ἀνοϊὰ μοῦ (ν. 5). ᾿ 

1-δ. Ὑ]οάοια [16 ῬΥΘΘΟΣΨΟΣ δϑραὶπεί (16 δὰ] γθ88. 

1. ΜΥ 905, κεδρ ΙὩὉ ποσὰ, 

Απὰ ΙΔ΄ ὉΡ ΤΥ σοπηιαπάπιεηῖβ ψ τ [6 6. 
2. ΚΕερ ΤῺ Τφοπιηδπάτηεηίβ δηὰ Ἶἶνε, 

Απὰ τὴγ ἰανν 85 ἴδε δρρὶς οἵ [μῖπε εγε. 
3. Βιίπὰ ἴπετὰ οἱ [ὮΥ ἤπροετβ, 

ντίϊε ἴπδῖὰ οἱ ἴῃς τΔὈ]εῖ οἵἉ ΤῊΥ πιϊπά, 
4. 500 υπίο ΝΊΒάομι : “ΤΒου δι τὴν 5ἰβίεσ,"» 

Απὰ οΔ}} Ὁπάετβιαπαϊηρ Κίηϑυγοιηδῃ, 

5. Τδμαὶ 586 ΓΙΔΥ Κεαρ ἴμες ἴτοσῃ δποῖδεν᾽β πῖΐς, 

Ετοτα ἴδε δάυϊζεγεββ στ ἢετ ἐπι οΐῃρ Βρεςοδ. 

1,3. Βοιῃ σφουρίεῖβ ἀγὲ Ξυποηγγηουβ, ἴεγηᾶσγ. Οης ἔογιι οἵ ἰδς 
βἰδπαϊηρ ἰπιγοάυςίοιν ϑυμηπιοηβ; 866 1 4᾽, εἴς., Βεη-ϑίγα 5}. 
Ἡνογάϊς, εονε»αννσηίς, ἔατο ἃ1Ὲ ΕΥτιΟΏγτΩΒ ; ἴῃς [πιρν. “πα ἤγε -Ξ 

απά ἐάοι «λαί ἤἴοε, οὐ “9 λαΐ “όσοι ν»εαγέεί ἄσε (τιδῖ ἰ5, ̓ ῖνε Ἰοῃρ 
διὰ ΠΔρΡΊ]γ). “4Δῥέξ φῦ τάς ἐγέ, τξ ῬᾺΡΙ] οὗὁἨ τῃ6 δγβ, βυτῆῦροὶ οἵ 

τιοβὶ ἀο]οαῖς δηὰ ῥγεοίουιβ τῃΐηρβ, μετα δῃὰ ἰῃ Ὠΐ. 32} ψ γῆ; ἴῃ 
Ῥγ. ηγ) 2οὉ -- οεπίτε, οοτα ; ἰῃ [,812. 215 ἀσωρλί 9 τ14ε ἐγ ἰ5 
δαυίϊναϊοης το ἐγέ. --- Βεϊννεεῃ οὖσ ν. δηὰ ν.ἦ στὶς. ἢδ5 »ι» σοη, αν 
4“: 2ο»γ ανπα ἕλοι «λα δὲ εὐγοηρ, απά ὀεείαε ἀΐνι κα» πο οδλδν, ἴῃ 

δεθοταὶ δοοογάδησς στ 37. 145 (οἵ, Εοο]. 572), Ὀαϊ ουκξ οἵ ἱκεαρ- 
ἵῃρ σψίτῃ τῆς οοηΐεχῖ πεῖς, ἰπ πῆς ἢ τὰς Ροίηϊ 15 οὐδάΐεῃος ἴὸ τδς 
1οδοῦοσ Ὠἰπιβοὶ; ἴἃ 18 τὰς δάἀάϊοη οἵ ἃ βουίθε οἵ δὴ δἀὐϊΐοσ πῆο 

τουρης {παὶ 4 ἀἸΒΕ ΠΟ Ε}Υ τε ρίουβ οχῃοσίδιοη μου! Ὀε Πετε ἰηῖτο- 
ἀυςεὰ. Οἱ, Ἀδείηε, “442λ.1., 1: “ εγαΐμς Τίσι, ἐλεν Αδηέν, οἱ π᾿ σὲ 

2οἱπ α' σΐγε ἐγαΐμέσ. ---- ἃ, Θγποηγτηουβ, ὈἱπαγΥ (οτ, ρουμαρ5, ἴετ- 
ΠΔΙΥ). Νεατγ ἰἀεητίοα] τ ἢ 4 6, Α5 ἴῃ6 μαπὰ8 γε αἰνγαγβ ἰῃ 
βίρῃϊ, ἴῃς ἤηρογ ἰ8 ἃ ἢϊ γευπιίηάογ- δος ; 80 ἰῃ Ὀϊ. 65 118 Εχ. 11}, 
ὙΠΙΟΒ ΟἿΓ νΕΓΒΘ ΠΊΔΥ ἤᾶνα ἴῃ τη. [Ιἰ ἰβ υποογίαίη ΠΟΥ ἰοηρ 
Ῥείοσα ἴῃς Ὀερίπηΐηρ οἵ οὐγ ετὰ ἴῃ ουβίοτα οχίϑιεἀά οὗ νἱπάΐην 
Ῥτγαγοτυδηβ (ράχγοίλ, ἐδ έμ, ῬΗγ!δοοτγὶς5) δουπὰ ἴῃς ἥηρες δηὰ 
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ἅττ ; ἴδε φαγϊοδὶ σείεσεηος ἴο ἴποτὰ ἰ8 ἰη ΝΤ. (Μι. 235) δπὰ 
]οβερυβ (4“"ὲ 4, 8, 13). το 1τῦ 45 65 11 πουϊὰ β8εδί τῆοσα 
ῬΓΙΟΌΔΌΪΙςΕ τῃδὲ ἴῃς ΑἸ] δῖοι ΠΒοΤα ἰ5 ἴὸ ἃ γηρ, ργοῦδΐν της 56Α]- την 

(Οεῃ. 38} Τ7εγ. 225 σδῃῖ. 85) πρίοἢ ἀρρθῶσε ἴο βᾶνε Ὀεθῃ σοτ- 
ΤΩΟΏΪΥ͂ ΟΣ ὉΥ ΤΊΘὩ ; ἴῃ βᾶπι|6 νοῦ δέμα 15 υδοὰ ἰῃ 1 οἵ ἃ Ὡςο]- 
Ϊδςβ. Ϊ|ἢ βεοοῃά οἱ. ἴῃς δἰ βίος 18 ῬΣΟΌΔΟΪΥ ποῖ ἴο ἴδ σομητηδηά 

(θὲ 65) το ντίϊε ἴῃς Ἰανν οὔ ἀοογροβῖβ δῃὰ ρδῖεβ, Ὀυϊ ἴο ἴῃς τΔὉ- 
Ἰεῖβ οὗ τῃὲ ἴδνν, ογ ἴο ἰηβοσί θὰ ἰδ ]εῖβ ἰἢ ρεπογαὶ. [ἢ ΔΏΥ οᾶδβ6 ἰὲ 
8 ἱμνγασὰ τεσορηϊ οι οἵὗἁ ἰανν ἴμαὶ 5 επ)οϊης, απὰ ἴπε ἴανν ἰ5 τπαὶ 
ῃοῖ οὗ Μοβε5, Ὀυϊ οἵ ἴῃς βαζε Ὠἰπιβε6} 1." --- 4, ϑυῃοηγιηουβ, ἴεῖ- 

ὭδτΥ. Ἐχρτεββίοη οὗ οἰοβαβϑὶ ἰῃτίμαογ. Αἰποσονιαπ ἰανοῖνοβ ἴῃ 6 

ἰάδα οἵ ἱπιϊπιαῖς ἐἸοηἀβῃῖρ ; ἱπ Ἀπ. 2' 37 ([ῃς ΟἿ] οΟἴδΟΥ ῥἷδοθβ 
ἴῃ νε]οἢ τῃ6 ἴεσ ΟσΟυ 5) ἴῃς Ροϊηϊ 15 ἴῃ 6 ΟὈ]ρατίοη οὗὨ [ἰδ ἱρ. 

Οτϊκ. : “4γν “λα! Ἡριεάρνι ἐς ἐὰν οἰκοῦν ἀπά γαίΐπ τὼ. γιεπάελέῤ οὗ 
ὥριάενείακαΐηρ (Ἰἰϊτ. ραὶπ ὐκάεγείσπαάϊηρ ας ἡ Ἰεμα), ἰὰ πἈΙ ἢ τλς 

ῬΑΓΔ]]Ο] δὴ (54)... φαΐ") 18 Ὡοῖ 80 φοοά 48 ἰῃ ἴῃς Ηδῦ. -- 
δ. ϑγῃοηγτηουβ, ἴεγηαιγ. Τῆς ποιλδη ἰ8 ἀεβου θα ἴῃ ὈοΙἢ οἰδυδβε8 
ἴῃ ἴῃς ΗδεΌ. 45 σσισμρέν, [ῃδἴ 15, ΔΠΟΙΠΟΙ τη 5 νὶΐε, δηὰ τπεσείοσε, 

ἴῃ τῃ15 οοῃποοϊίοη, δῃ δάυϊϊοτεββ. Τῆς ἤηδὶ οἷαυβε ἰ5. [1ἰι τολό 

νιαζες τνμιοοζὰ ἀξ τυογαἶς, τξεξ “' 865 δοίην νοσά8.᾽" ΤΘ νεῦβα ἰ5 
5 ὈϑιδηΠΑΙῪ Ἰἀδητίοα] τ τἢ 4.6 655 (ου νηΐ ἢ 866 ποῖς5), ἀπά ἰ5 θυ 
τπαἴ δοσουηῖ οταϊττοὰ ὉΥ ΒΙοΚΟΙ] ; Ὀυϊ, ἰπουρ ποῖ Πασαββασυ, ἰ 
ξῖνεβ ἃ παίυγαὶ δηἃ ἀδϑιγα Ὁ]Ϊ6 σοπηεδοιίοη Ὀεΐτγεεη ἴῃς ἘΧΠοσ ΔΘ 

(ν.}5) δῃά τε ἀεβοπριίοη (ν. 3). Ιἐ ἰβ ροββί 016 (μὲ ἴ[με8ς ὕνο 
ῬΑΓΤΑΡΤΑΡὮΒ γεγο σοΙῃροβεα ἱπάἀεροηεη οὐ ἐβδοἢ οἰδει --- ἴῃ τπαῖ 

οδ8ὲ ν᾿" ἷβ ἴῆς Ἰηβεττίοη οὗ ἴπε σοιηρίϊοσ, δηὰ βῃουϊὰ τῃπετείοσς Ὀς 
τεϊδϊπεά. 

θ6-23. Ῥοίαὶ]οᾶὰ ἀοδοσί ρου οὗὨἨ [0 δοὰποῖνο ασίδ οὗ [19 δὰῃ]- 
ἴοχθαδ, δηὰ οἵὗἨ [ΠΟΥ ζδ[8] χοδαϊί. --- Α ἈπουρῃΈ]655 γουηρ τηδη, 
νΔηἀοτίηρ τὨτουρ ἴῃς 5βἴτεεῖβ δὲ ηἷρῃς (ν.5 5), 15 δοοοβίεά Ὦγ δῃ 
᾿ἱπρυάεηϊ νοιηδῃ, ἃ Ἰτοαυδηΐοσ οἵ ἴδε εἰγεεῖβ (ν. 15), πο ἰηνὶτε8 
Ὠΐμὰ ἴο 50 ἴο ἈΕῚ Που86, βαγίηρ [παῖ β8ῆς Πα5 ρσγεραγεὰ ἃ [δαϑὶ ψ]τἢ 
811 ρ]εαβδηϊ δοσοτηρδηϊπηθηῖβ, δηὰ παῖ ΠΟΙ ὨυβΌδη ἃ ἢά8- ζΟΏ 6 ΔΙ ΑΥ 

ΟἹ ἃ Ἰοηρ ᾿ουτηεν (ν. 5); ἢς γιεἰά5, δῃὰ ροεβ ὑποοῃβοίουβυ ἴο 

ἀεδιταοοη (ν..35). Τῆς ἀεβογιριίοη αἰθετα ἔτοτα ἴμαὶ οἵ 215} 

Φ Ἰηβοσϊ θεὰ οὐὐεοῖ διἰἰδοπεὰ ἴὸ ἴη6 ρεύβοῃ ψγέσε, ρευῦῆδρϑ, ογί ξί πα! ἀπιυϊεῖ οὐ 
1 5εοδῃ8; οἱ, ηοίεβ οῦ 1 38. 

, 
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(πΐοδ ταογεὶν βἰδῖας τμδὶ ἀφαῖὰ ἰβ (τς τεβαὶὶ οἵ ἃ ᾿ἰσεπίου οουῆρδ) 
διῃὰ ἄοπὶ ἴμδὶ οἵ 6 5 (νϑῖο ἢ ἀεὶ οα τὰς (ΟἿ οἵἁ τ᾿ ΐ5 5'η} ἰπ 
τῆς ἀειαϊϊεα ρῥἱοίατε ἱξ φίνεβ οὗ ἴῃς ποιρδηἸς ν}].9. [ΕἰτΈγαγυ 53|Ὁ1}} 
8 5ῃονῃ ἰῃ ἰῃς νἱνὶὰ οοηίταϑὶ Ὀεΐνδο δες διίσαοῖϊνας δοτης, ἴπ 6 

βοθῆς οἵ Ἰυχυτγίουβ οατοῦβαὶ, ἀηὰ ἴπε πτεϊοβεὰ ἀεαίῃ ἰμδὶ ἐο ον. 
Τῆς ἀδβοσί ρου 8δονβ δοαυδίπίδηπος πιτὰ τῆς Ἰαΐος οἱἵγ 6. Οἵ, 
Βεη-ϑίγτα ο᾽ τοῖ 26} ,.2. 

θ-9. Το γουπᾷ πιδη. 

6. ἔοτ δἱ ἴμε πϊπάου οὗ τ γ Βοῦφε 
Τδτουρὴ τον ἰαϊτῖοε 1 Ἰοοκεὰ (οτῖδ, 

ἡ. Απὰ κΞἂν διιοηρ ἴδς γουίδς," 
Α γουπρ πιδῃ νοϊὰ οἵ δεῆβε, 

8. Ῥαβαοίηρ αἱοὴρ ἴδε 5βίτεεῖ πεᾶσ ἢεῖ οογδοζ, 
ΜΝ αἰκίηρ ἱπ [δε εᾶὺ τδδῖ Ἰεὰ ἴο ἢετ Βοῦδε, 

9. ἴπ ἴδε ἐνεηίην ὑπ] ἰρηϊ, 

[Οτ] ἱπ ἴὰς ἀαείςπες οὗ ἴῃς ἀεδὰ οἵ ηἰρδϊ. 

6. Οοπιίπυουπ, ἰετηδῖγ. Τῆς ,»,, ἰπϊτοἀυσίηρ ἴῃς {ΠΠπυπἰγδῖνε 

οἂδα, ἴοϊ]οντβ παίυγα!ν οἡ ν.", [685 γγὰ] οἡ ν΄. Τῆς οαϑὲ ρυΐϊ ἰ5 
τορσαβοηϊοαὰ 85 ἰυρίοδὶ --- [6 ϑυρραβιίοῃ 8: ΟὨΘ ΤΩΔΥ ΔΩΥ͂ ἐνδηίηρ 
Ἰοοῖς ουαΐ δῃηὰ 866, εἴς. --- ἴῃ ἤτβὶ Ἰίης τὲ βῃου ἃ ρεγῆαρβ τοδά : 

ΜΖγομσὰ (οτ, σμί 47) νεν τοϊπάσιν 7 ἐροξεί. ---- ΤᾺΣ πνιμάονβ οὗ 
Οὐεηῖδὶ μουβε8 (Πἰκὸ τόδε οὗ Εσορε βϑοπια σθηϊυγι 68 490) σὲ ποῖ 
ἐποϊοβεὰ υἱῖτἢ ρἶα55, ὈὰΣ μανς {τ6}115- τνοτὶς οὗ σοοὰ οἵ τρείδὶ, τπσουρα 
Ὡς ἢ ἃ Ῥείϑοη βἰδπαϊηρ πὶ] τη ΔῪ 8566 τς βιτεεῖ ψϊϊπουϊ Ὀεὶηρ 

βθθὴ ἔσο νϊπουῖ; 1 τς πϊπᾶον νγᾶβ ἃ ἕδνοσγιῖς ρίδος οὗ οὔϑβογνα- 
οῃ (380 ἰῃ Ζάομεσηδ σπά Οκπε ίρλες το υθηιγ). --- Οτκ. τεργε- 
β6ηῖβ ἴῃς πογγδῃ 85 ἴα οὔβοενεσ: γτυρ» ἀφ ἄσμδε τἦξ ἰσοᾷς σμέ οὗ 

α τουϊμάοτυ ἐπέ τὰς εὐρεες. Τῆς ρἱεῖυγε οὗ ἢδῚ 88 οἡ ἴδε πδῖομ 

ἴοσ ἸῸΣ ΡΓΕῪ ἰδ πδῖυτα! δῃὰ εβεοῖϊίνε ἴῃ 1ἰ5εϊ, Ὀὰϊ ΠΑΓΑΙΥ͂ ἀστοες 
στῇ ν ΣΕ ἿΣ ἴῃ πιο ἢ 886 ἰ8 αἰγεδαγ ἰῃ τἰδς βίσεεϊ; ἱξ 8ῃε ἰ5 ἱπάοοξ 
ἴῃ ν. 5, νε 5ῃουϊά ἐχρεοῖ ἰο ἴᾶνς ἴῃ ν. ἢ: “ἀὲ εαρνεέ γογά σηπα “πεί 
λένε, ἴα νοπιδῃ ἀρρϑᾶγβ ἴο ὃς ἱπιστοἀυςςα 85 ἃ ΠΕῊ Ρεγβϑοθᾶρε ἰῃ 

νυν." --- 7. ϑίηρ!ε βεηΐοπος νὶτῆ ρεου αν τηγίμαι, ἴὰς ἤτβι ᾿ς σοῦ- 
βἰβῦης οὗ ὕνο ραγαϊ εἰ οἴδυβεβ, ψῖτὰ ἀπ εῖς σοταρϊ οἴου ἰῃ βεοουά 

4 Ἡεῦ.: οπά :ατ΄ὸ ἀπεθη ἐδε εἰπιβίε, οδτεγυεά ἀνπεοπ ἐλε γοιίά:. 
4], 958. 2 8, 6162 Καὶ, οὗ Οδηϊὶ, οὐ; Ατἱἰείορῆ., 7 εσνσρβα., 797: ἴαἰνγ, 84, ῖ 

Νίισυν., ν. 6, 9. 
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Ἰῃς, οὐ (ἰ τὰς βϑεοοηά ᾿ἰπς ὃὉς Ὀεσυῃ ἢ 2εγεείσεα ) τὰς βεοοηὰ 
᾿πε αἰνίῃρ ἃ ρδγα!]εὶ ἴο ἢγβι ᾿ἰῆς, δηὰ δάδάϊηρ ἴδς οοταρίεικίηρ 
Ῥῆταβο. Τῆς οχρτγεββίου οὗ ἴῃς Ἡδῦ., τστῦ α»ιορρ ἐλε εἰριβές, ποῖ 
Ἰηϊτοάυςεβ ἃ ἰΔυζοϊοσν (τύρηδ τ υοίἱαὶ οὕ “επ56) 5ου]ά Ὀς οπεϊεά ; 

ἴῃς σουρ]εῖ Μὴ} ἴδ Ὁς ἃ βἰηρὶε βϑεηίεῃος, ὈΪΏΔΙΥ. --- δένηβέ τ 
τυοΐἱάὶ οὗ τρριδδγεέα Νά πρ; 566 Ὠοῖς οὐ τ΄. --- 8. ϑγποηγτοουβ, ἰογηδεγ. 
“4 εονδν, 45 ἴῃ Οτκ., 15 ΒΑΓ Ὀεϊῖεσ ἴδ Ηςῦ. ἀξγ ἐογρθν, τῇς 

Ἰατῖοσ Ἴχργεββίοη ἀδποῖεβ ποῖ ἴδε ρασιου δι ρἷαος δὲ πῆς 9ῃς 
βιδηάς (ἰῃ ν.12 38η6 ἀοεβ ποῖ σοῃῆῃς δοσβεὶ ἴοὸ ος 8ροῖ), Ὀυϊ ἴῃς 
ΠΟΙΔΟΙ πεᾶσ ΜὩϊοἢ ΒΕῚ ἤουδς ἴ5.--- Τῆς γουῃρ ταᾶῃ 8 ποῖ τερζε- 
βεηϊεα (45 ἈΝ. βυρρεϑι5) 88 ροίῃρ ἴο ἢδσ ἤοιδβε, Ὀαϊ ΟὨΪΥ 85 (0]- 
Ἰονίης τμς τοδὰ παῖ Ἰεὰ {ΟΣ ; δ 18 5: ΤΟ Πρ αἰ τα] 655} πὶ πὶ 
Βεῖ ἀοπιαίη, «πὰ 830 τηδεῖβ δεν; Βθη-ϑῖγα οἷ ΜΆΓΩΒ ὙΟΙΩΡ ΠΊΕα 
δραϊηϑδὶ 5 οἢ ποοίαγηδὶ 5[τ  ]Πἶηρ. --- Τῆς ἀεὶ ἀσεφό ἰταρ]165 παῖ 586 
μᾶ5 δἰγεδαὰγ Ὀδθη τηθπιϊοηδὰ ; ἴῃς τεΐθγεπος, δοοοτζάϊηρ ἴο ἴδ ΗΘ. 

τεχῖ, ἰβ ἴο ν᾽, θαξ ἴῃ τῆς Οτῖκ. ἰαχῖ τόσα πδίυσα!ν ἴο ν." (5ες ποῖς 

ΔΌονς). ---ϑ. Ραγα ]εὶβ, ἰἸσσθδσυ. ΤΏ ὉΝΟ οἰδυβεβ, ἃ5 ἴΠῸῪ βἰαπαὰ 
πῃ τὰς Ηδῦ., αἰνίηρ ἀἰβετεηί ραᾶσῖβ οὗ ἴῃς πἰρῃϊ, ταυϑὲ Ὀς οοῃπροοιοὰ 
ὉΥ 9γ οΥ “πα; Οτκ.: ἐπ τὰς ευεηέηρ- ρίρονι, τυλόη ζδεγε ἐς φωίο οὗ 

πίρλί σπά οΥ ἀσγζμεςς (ἀϊβετεπὶ ἰεχῖ, οὐ ἔτες σεπάδσγίηρ), ποι 

μᾶ5 τῆς δἀνδηΐαρε οἵ ρίνίπρ' τη οὗ της ἴο ἴῃ 6 ἴνο οἰδιιβεβ. Ζ σέ- 
ἄρλε, τὰς ἀἴπι ᾿ἰρμς ΠοᾶΣ βυησίϑα οὐ βυηβεῖ, 15 ἀοῆηεα ὮὈγ ἐφερέν. 

Τῆς βεςοῃά Οἱ. ἰ5 11. ἡπ δὲ φωρίϊ (ΞΞ σεδῖσς, τοὶ 416) οὐ δὦὰε πῆρλέὲ 

απα ἀαγάμεςς. ὍὨς ἰηϊοηθοη οὗ ἴῃς Ηδῦ. ἰοχὶ βεειωβ ἴο Ὀς ἴο 
ἱπάϊοδῖς τὰς νθοὶς ρετοά οὗ ἀδιίκηεββ ἀυτίηρ ἢ ἢ ρδορὶς ποτὸ 

δοουβίοτμηεα ἴο να] ἰῃ ἴῃς βἰγεεῖβ : ἔτοτῃ τ] σῆς το ταϊἀπῖρῃι οας 
ΤΩΔῪ 566 γουπρ τὰδ ἢ ἰτανεσβίηρ (ῃς 5ἰσεεῖβ. ΤΏς βεοοπὰ [ἴῃς τᾶν 
ΡΕΙΒΔΡΒ τιεδῃ : ἐπ δε ἀἰσγζρδες οὗ ἐσνεῤέξέε πίρλ! (850 ἈΝ.), τιδὲ ἰ5, 
ΔῺΥ της δῇεσ Πρ ἢ. --- Τὰ ἢ 6 ΦΑΥΙ͂Υ ἐνθηΐπρ ΟΥἩ ἱπ Ὀτίμαι 51ᾶτ- 
Ἰίχῃι οὐ τηοοη]ρῶι ἤφατεβ πϊουΐ τηῖρῃς Ὀς νἱ5:8]6 ἴτοπι ἃ πίπάον, 
δηά τοσοῖαβ πὰ ἰδηΐεγῃβ ἵστα βου τπλε8 οαττὶεά, ᾿Βουρἢ πάσα ϊν 
ΌΥ ἴῃς Ῥειβοῃβ μεῖε ἀεϑοσρεά ; οτ ἴδε τεϑὶ ἴῃς ἀεβογ ρου ἰ5 ἱγα- 
ἀρϊηδῖνς, ἰδουρὰ πο ἀουῦνὶ Ὀαβεα οὨ Ῥειβοῃδὶ ορβεσναοω. Εογηδῃ 
γουτῃς δὲ βιςδ ἰπε8 ϑοτηθῖίπιεβ όσα τηϑϑκβ ([ὰν. 6, 310). 

ΥΠ. 1. Οὐ ἴδε δάἀάεά ν. ἰῃ 4 βεε ὑοῖε δῦονε οὐ νυ Τῆς ἔδβοὶ (δαὶ ἵ 
ϑρρεδϑσβ ἰῃ 20 οἴδεν Ὗι36. εχο. 458: [Ὡγονβ πὸ ἰἰψῃϊ οὐ ἰΐς ἀαῖε; δυςβ δάαϊείους 
πεσε παῖυσαὶ ἕος ἃ ἰοὴς ρεείοά. Ἐν,., ψτβουῖ ρίνίηρ τεδβοῦς, τεζασάς (δε νυ. 
(τίς δὲ τεπάετς ἱπίο Ηςεῦ.) δα ξεπαυίπε.-- 8. ϑεφοὶ τίῖϊβ Αἰβπδβ ἱπὶ τι 
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Ὀεδῖβ νιΐμεϑε ἴο ἴδε ρδβομεῖὶς ίογος οἵ [58 νοννεῖ. ---- [σὴ ν, τῷ, ΑγδΌ. ἐππρᾶν, 
ΔΡΡΑΓΕΒΕΥ ἃ ἄρεσαν (οΥ νεαρλέλε) ἐλέη , ἴῃς ἐπάϊηρ οκ (ὅ.) ἰ5 εἰξεσγβεῦε ἰῷ 

Ο.Τ. ποῖ ἀϊπιΐη. Ὀαϊ φεπεταὶ-τεϊδίομδι; Αταπὶ. Ζη ἰ5 ἀἰπιϊυϊνε. ΠΤ» “κ ἰ5 ραγ- 

8116] ἰπ ν᾽ 18 ἴο Ὁ» 3 (Ρεῦδβδρο -Ξ- [με οεπῖγτε οἵ ρυϊποὶραὶ ρατὶ οἵ ἴδε εγε); 
1δε Ασδίῃ. Ἧτβ8. Βεγε τεηάεσ "κ ὈΥ͂ ΝΓ22 φαίδ, οἵ. σες., 7Άες.,ὄ ΒΗΒ. --- Ἐ ΛΓ; 

(ΘΒ τοὺ: δὲ ἐμοὺς λόγους, ἃς ἴ ἰξ τεδὰ "21, ΟΥ "ΟΝ, 85 ἐπ 410; Ὀεΐννεεῃ βυοὰ 

νατίδηϊβ ἴμετε 5 0 στουπὰ οἵ ςδοῖος. ---ϑὃϑ. Εὸν ἾΗ ΓΡϑσν 55, ΌΥ δοῦρα] ἰῃ- 

δἀνετίεπος, 845 ὍΣ, 88 ἴῃ 42, ---4 ἸἮ κ΄; Θ΄ περιποίησαι, ΞΞ ΡΓ' (ἅς.); 
νΒεῖδεν 65 μαὰ 5,25 (7Δ5.) οἵ ἴοοῖκ " ἱπ ἸΏ “)»2 δ5 βῖίρτι οἵ δοουβ. (1,39.) σΔ 
Βαγάϊγ Ὀς ἀείεστηίῃα. --- ΕΟ γηῸ Οοτῖ βυρρεεῖς ἔεσω. προ, Ὀὰϊ τῇ 5 ἰ5 ποῖ πεέζεβ- 

881. ---ὅ. (δ πονηρᾶς, ΔΡΑΙΕΠΙΥ τοϊδυντιἰπρ οὗ πόρνης (1.25.); οἴ. Φ ἰα 216, 
-Θ, 1. Οκ [δε 15ὶ ρεζβ. ἴῃ ἴῃς νῦβ. ἴῃ (δ δες ἠοῖς οἱ ἴδεβε νν. αῦονε. Οοι 
βυσρεδὶς "ΓΟ3 (ΟΣ 12, ἴο δϑουζε ἔ}16τ ραγα]]εὶ5πὶι, απὰ Οτσ. ἴ8ε ἰπβεγιίου οὗ 

τυ Ὀεΐοτε ); 45 Βα 28 ρετβ. ρἷυ.--- ὃ. ἢ τορ; τῆς πιαβς. ἔοσττῃ οἵ ἴῃς ποὺπ 
ἷβ ἰουπὰ ΟἿΪΥ Βετε δπὰ Ζεοῖ. 1.40, ---τρηϑ) ἰ5. οτηϊιοά ἰπ 66, Ἴρτ" ἰῃ 55. (ὉΥ ἴτες 
τγδηβἰδίίομ οὐ ἱπαάνεσίεπος). ΕῸσ Ὕ" (δ Πα5 λαλοῦντα, εττος οἵ Οτἰκ. βετίθε; 
ἔογ ὑρσοροβεὰ εππιεηαἀδίίομβ β8ες ποῖεβ οἵ 1.δρ., Βαυπιρ., ἀπά οπ Ζ εἴ. Ρίῃκ, -- 

9. Τςε Ηεῦ. ἰεχὶ ἀρρεδῖβ ἴο οενς δὴ ἱπνεγῖθα ραγβ)]εὶ᾽5πὶ (οἴ. 5.8 }ῖ.) : δ) 
(ἄερτεε οἵ ᾿φἢ1), 2} (Ρατὲ οἵ τδε ἀαγ.), πιο Ἰηρὴν (ρατὶ οἵ τμε αἰαῖ), πῦρκ 
(ἄερτεε οὗ ἀδείκηεβε); νε βῃουϊὰ ργοῦδθϊυ, ἱπ δοσογὰ ψἱἢ ἴῃς ῥτεοεάϊην ἐχ- 

Ῥτεβδίομβ, τεδὰ πϑῦν3. 6, πονγενεσ, πιᾶῖκεβ ἵἴψο ρῆγαδαβες οὗ ἴδε ν.: ἐν σκότει 

ἑσπερινῷ, ΞΞ 3. 5), ἀπὰ ἡνίκα ἂν ἡσυχία νυκτερινὴ καὶ γνοφώδης, -Ξ- ἸΉῆ, Ἔχοερὶ 

18αῖ ἔος ἸΉΡὴν ἰϊ βδετὰς ἴο ανς δά βοζὴς ἔοσπῃ οὗ 119) εἰσοβ (5.}}.), ος ῥοββίθ! Υ 
οὗ ῷν γεβοιε. ΝΜ ΊΛΆ δας τὐνοίο]ὰ ἀϊνίδίου 3Π) ψου]ὰ τεαὰ: ἐμ δὰς υεδησά ὁ 
ευενένρ, ἐνε τὰς ἀεῤῥὰ 97 ὀίαες »ἐρήϊ. 

10-12. Το ποόπιϑι. 

10, Απά ]ο, εἴδὲ» νοωϑῃ σοπαβ ἴο τηδεῖ δίτῃ, 

Ιπ Βατ]οι᾽ 5 ἀγεββ, αῃὰ τὴν (Ὁ) οὗ Ὠςατί. 

11. ὅ58}ς ἰ5 Ὀοϊδίετουβ δῃὰ ἃ « ραάδρθουϊ’ -- 

Ηετ ἔεεϊ τεβὲ ποῖ ἴῃ μεσ δουθε --- 
12. Νον βῃς ἰ5 ἴῃ ἴδε βίγεεῖ, ποῦν ἴῃ ἴῃς βαυᾶζεβ, 

Απὰ δῇς ᾿υτκ5 δἵ Ἔνεῖυ σούπεσ. 

10. Οοπίίπυουβ, ἴετηαιγ. Α5 ἴῃς ψουλδῃ ἰ5 τεΐεισεὰ ἴο δῦονε 
(ν.2), ἴῃς ἀεΐ, ἀτῖ. (85 ἴῃ τὰς Οτῖκ..) 15 ῥσείδσδθὶς ἴο ἴῃς τοδάϊηρ οἵ 
τὰς Ηεῦ. (4 τυοναη). 86 εοριός “0 νριϑοΐ ἀΐνι ὉΥ ἀεβίστι, ποῖ 
ΒΙΓΏΡΙΥ γιφεζς (οτ, »ο7) ἀύρμι (ΕΝ.). [Ιπβιεδὰ οὗ ἐγέςς (ογ, ογπα- 
»ιορ7) Οτὶκ. 845 ὅογηι, σῤῥεαγαρεέ, ἃ 86256 (ΞΞ της ἢ) ἢ ἢ Ροτδρ5 

Ὀεῖῖοι βυ 5 ἴῃς οοπῖοχῖ, ἱἰπ πῆΐϊοῦ ἴῃς πγοπηδη 5 Ἵμδγαοῖεσ ἰ5 ἀ6- 
ϑοτιρεά, ἩΒΕΙΠοΥ δδιὶοῖβ δὶ [818 πε σοσα ἃ ἀἰβι συ ϑῃϊηρ ἀγα85 
15 ἀποοτιδίῃ (ἴῃ ΄εη. 38} 11 18 ἴῃς νεῖ] τῃδῖ 15 σπασγαοϊοσιβιο) ; ἴῃς 
τοίεγεῃος 18 ρευθρ5 ἴο ἴῃς 5βῖγ]ς οὗ δἴἴίσε. [ΙἪἡ 1ῃ 18 ἐχργεβϑίοῃ ἴῃ 
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ποτ δέτε ἀεδβου δεὰ (τῆς τηλιτὶε ἃ πγοσπδῃ) ἰδ ᾿εο μη ον ἀϊϑιὶπ- 
Εὐϊθῃςα ἔἴτοπι ἴῃς διαιῖϊοῖ Ῥσορεσ (γγῆο γὰβ υπιηδττί 6). --- Τῆς 
τιδῃϑ᾽δζίοη τοῖν (ΕΝ.) 15 σοπ)δοΐυγαὶ ; ΟἿΔΘΙ Ῥγοροβεὰ τοπάεστηρθ 
δῖε ,αζεε (ϑ.δ}.), παδασμς (Ἐπ., Νον., Κδωρ., εἴς.), “φεσεί, 
ἀγρβοεγέδεαὶ (Βετῖι., ὅ8ι:., ϑιδάθ), χε α (Ετδηὶ.), σμόής (ΑΝ. 

Ὠς.) ; ἰῃ 188. 48 ἴῆς Ηςῦ. νογὰ ἀρρδᾶῖβ ἴο πιεδὴ ἀΐαδρι, “ἐεγεί, 
δηα δετε, ᾿ ἴἰἢς τεδάϊηρ Ὀς οοττεοῖ, ΒΟΠ16 50 ἢ 86 η86 88 τῦϊέν 5015 
τῆς οσοπηςεοϊίοη. Οτ.: ἐσωρές τὰς ἀξαγῇς ο7 γομηρ νιόπ το Μν ατσαν 
(οσ, δ5 εἰηεπᾶάςεα Ὦγ [δ6., ἐαδές γομηρ νη 0 ἐροέ ζλε17γ ἀξααε) ; 

ψυϊς. : 2γεέῤαγεα τ κακὰ τομῖς. ὙὍὙῆδδβε σευ ηρθ ΤῊΔΥ τορσεδοηῖ 
οὺσ Ηδεῦ., οὐ ΤΊΔῪ τεϑῖ ου ἃ αἰδεσγεης ἰοχῖ; ἴῃ γ ἀο ποῖ βιιβρεβῖ 

ΔῺΥ 54 {|5λοίοτυ δε διίοα. ---- 11. Θυποηγγηουβ, ἴοσθαγ. δες 

815. ἴῆε δἀ)εςῖῖνεβ ἄγε ἀουνῖπι. ὙΤὨς ἢγδι (ΒΟ ἢ ὀσουγβ ἀρδίη ἰῇ 
9.5) υϑυδ}ν Ἔχργθβθο5 ὀχοϊϊοα τηονολθης δηὰ ποῖβε (1 Κὶ. 1" 158. 
22Ἶ), δῃὰ τοδυ ἤεῖὸ σεΐεσ ἴο ἴῃς πουηδηβ ἴτεε, Ὀοϊβίεσουβ τἤδΠΠῈΓ 

οὗ ταϊϊκίηρ, οὐ ἴο πεσ υητγαβίσαϊηθα δοῦοῃβ, οὐ ἴο ὈΟΙᾺ οὗἉ ἴδεβ6 ; 

Ῥιοροβεά τεηδοσίηρβ δἂῖὲὰ σαγγμέομς (Να]ρ.), ὀρμα, εἰανιογοως, 
ἐχελέξα, υελεριεπί, ῥασείοπαίς, δοίξέφγοις, οἵ ψὩΟὮ τῆς ΙΔδὲ ἀρρδατθ 
Ὀεβῖ ἴο τερτοάυςς ἴῃς Ηδφῦ. ἰοτ. ΤῊς βεοοῃὰ ψοζά, 85 ἰΐ βίδη ἀ5 

ἴῃ οὐ ΗἩδεῦ. τεχῖ, τηεδη5 γεῤελοως, τεὐποϊλίεα,, τοι μεί, τ Ἀϊο τᾶν 
Ὅε υπάεοτβιοοά 88 Ἔχργεβϑίηρ ἢεσ διττὰς ἰονγασὰ ΠΕΡ ὨυβΌδηά, ΠΕΓ 
τοίυβδὶ ἴὸ ΟΌΘΥ ἢἰπὶ πὰ βἴδύ δἵ ποπης ; ἃ 5] σῃϊ σὔδηρςε οἵὗἉ ἸεἰζεΓβ, 

ΟΒοχανεσ, ρῖνεβ ἴῃς 8686 ροΐπρ σόοι, σααδίηρ αδομέ (ας. εἰσ ο- 
᾿ ἡμρ, ςἔ, Οδηῖ. 3ἢ 5, πβετε τῆς τηδίάθη δηὰ ἴῃς νδιομπηθη 80 ἀρουϊ 

τῆς οἰ), δηὰ τπῖ5 15 ἴῃ Κεορίηρ σῖτα τὰς ΓΟ] οσίηρ οἶδιιβε5. Τῆς 
οἷάεσ ασθοκ ἰαννβ ἑου δα ἴτεε ποτε ἴο Ἰἰεᾶνα τπεῖγ πουβεβ δεν 
βυηβεῖ," Ὀυΐ ἰξ ἀρρϑᾶτβ ἔτοτι τ᾿ ἰβ ῥαββαᾶρε δῃὰ ἤοτι (δπί. 3ἦ ἀπὰ 
Βεη-ϑίγα (265 30) τμαῖ αἵ ἃ ἰδῖεσ ἴτης νοσλθῃ δὰ πὸ ᾿1{||6 1 εσῚΥ 
οὗ τηονετηεηΐ, Δηὰ ρατὶ οὗ {πε ἀυτν οὗ ἃ φάγει! Βυβρδηὰ οὐ ἔδί αὶ 
Ὲ8 ἴ0 δ ρ ἢ18 νέες οὐ ἀδυρῆῖεγ ἱμάοοτβ (Βεη-ϑίγα δοῖ, οἷ. τ Τίτι. 
5.5 Τί(. 25). --- 13. ϑγπμοηγτηουβ, Ὀΐματγ- (οτ, φυδίογηδιγ-} ογΏτΥ. 
ΙΔλοεπίουβ νοιθθῃ μονα {πετηβεῖνεβ ἔγεεὶν ἴῃ ἰῆς βίσεεϊβ δηα ἰῃ 
ἴδε βαλδταβ ΟΣ ΟΡδῃ ῥΐδοθβ δἱ ραῖθβ δηὰ εἰβενῇεγε (δες ποῖς οῃ 
τϑ 5), ὉΠΟΟΒΙΏΡ ΟΟΓΏΘΙΒ ῥΑΙΓΠΟΟ] ΑΓ ἃ5 οοηνοηίθηϊ Ρ]δοα5 ἴοσ 
βϑείῃρ δὰ Ὀείηρ βεεῆ. Τῆε Ῥδγασαρῇ ἰδ ἃ νἱν!ὰ ἀδβογτρίοῃ οὗ 
186 ΟἿ τδῆηοτβ οὐ ἴῃς ᾿δίεσ ἔπηθ (στο Δ ΌΪΥ ταϊγὰ οεηῖ. 8.6.). 
ΝΟΣ γος οὗ τῆς παῖυτε οὗ ἃ ρδσθῃιῃεϑβὶ8. 

8 Βεοκεσ, οδαν. 468 ἢ. 
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10. Τῆε Ατί. Ὀϑίοεε ἤφὲη ((ουπά ἰπ 45) 65 ἀγτορρεὰ οὐὖξ Ὺ τεδβοῦ οἵ ρμεε- 
οεάϊηρ π. Βείοζε ὔμτρῦ ἴδετε ἰβ υβυδιγ ὁ νῦ. οἵ ροίαρ, δαϊ τ ἰ5 ἰδ ξοιβεῖεωςες 
οταϊιεά, 45 ἰπ σ 5. οἷ σῇ. --- Τῆς αἰρηϊβοαιίου ἐἷγεες ἕοσ γὴν βεετας ἴο Ὀε διϑσασγεὰ 
ΒγΨ γ35; δῇεν (Φ εἶδος ΗἰϊΖ., Οοτὶ Ξξυσροβὶ ἃ ἔοττωι οἵ τ (811 264 218). ΙΓ 
ἴδε τεχῖ-νγογά δε τεϊαϊπεὰ, ρσερ. 2 ββουϊὰ ρετγῇ. ὃς ἱπβετιεά δείοσε ἰϊ. -- Ἰἢ Γ΄: 

25; Φ ((ο]}. ὃγ 3.8) ποιεῖ νέων ἐξίπτασθαι καρδίας (ἴῃς νέων ἰς ἐχρίδπβίοευ 
᾿ἰμβευτ θη), 85 ἱξ ἔτοπὶ Ὑ (οἵ, 275); [ῷ. εππεπὰς ἴο ἐξίστασθαι (Ευτ. βαεεῖ. 
850) ὅσ:ε ονμε᾽: “ϑρασές, πιὰ τΐηκε ἴμδὶ (δ μαὰ γι ΣΟ φγοάμεέν α τολέγί, ἴεν 

ὅτ. ΤΣ (Οδδίεὶ. 795), Ὀαϊ βυοδδ ἃ δεῆβε ἰ5 ὑγονεά πείϊδες 'ἰπ Ηξεν. ποῦ ἴῃ 
Ασϑπι.; Ἐ, σἀ εαῤίεπαας μένας, ΔΡΡΑΙΕΏΓΥ ἔτοπι ὋΣ (Βεσῖμ., οἵ. Ες. 1339). 
Ὑπετῖε ἰβ πὸ βαϊβέβοϊογυ ἀεγίναϊοι ἕος ἴδε ἱεχῖ-σογὰ; ἴμαὶ ἔγοπι Ἢ) (ἀδαάίενε, 
τυΐέν, οἵ, 158. 485) 5εεπιβ ἰεδδὶ οὐδ)εοϊοοδοϊε. ὙΒετς ἰ5 ρετῆ. βοτίῦαὶ εἰτοῦ; τὲ 

ἐχρεοῖ βοῖὶς νογὰ [πὲ ΦΡ»» (2818) οὐ ὅγιρ) (85) οἵ ΟῚ» (Ὀαῖ (μὲ8 δἴεπι 5 ἐπι- 
ΡΙογεὰ εἰϑενγβεσε ἴῃ Ῥυ. ΟἿΪΥ ἰῃ ψοοὰ φε86), δπὰ δες ἴδε εἐχργεξβίοπς ἴὩ 
Εσεϊ. γ55, ϑόδυϊι,, βοίν εογ αἷς, ἔτοτα Ὃν, ἴῃ βοῆβε οἵ Ασδῦ. ὍΣ. --- 11. Ψ) γΎνο 

ἀεααϊτένγονρ, (ὃ ἄσωτος ῥνοδέραίε κεετὰβ ἴο τεργεβεηὶ ἢ (1Δζ. ἱταργοθδο]γ, ἔτοπι 
π΄ 0); τεδὰ γ323 (οἴ. Οδηϊ. 25.8), Ξ, ναρα, δ κρνρ. - 18. ΘΟ, Ἰεβεὲ νεῖ] τμ δα 
ὮἯ, αἰνίάες ἴῃς ν. αἵ γυι), δῆεσ τμὶο ἰξ ἰηδοτῖδ, ἴο οοταρίεῖς ἴδε ραγαὶ!εϊ ἐστὶ, 

ἴδε νῦ. ῥέμβεται γσαν::. 

18-20. Βον ἰανίίδείοι : 5ῃ:ς 4βϑυγεβ ᾿ἰπὶ (μδὶ 8:6 πῶς πιδὰς 
ΒρΡοοίδὶ ρσγεραγαϊίουβ ἴο τϑοεῖνε ἢΐπι. 

13. 80 88ὲ δβείζεβ δἷπι διὰ ἰκίεδεσϑ Ὠΐπι, 
ΜΈ ἱπιρυάεπὶ Ἰοοῖς 5αγδ ἴο Εἰἷπι : 

14. “Α νον-οὔετίηρ νγᾶβ ἀυς ἔτοπι πιε --- 
ὙΤο-ἀδῪ 1 δανε ραϊὰ τοῦ γον --- 

1ς. 801 οὔπιε ουΐ ἴο τηςοῖ δες, 
Τὸ 58εεὶς ἴδεε --- πὰ 1 ανς ἰουπὰ ἴπες. 

16. 1 μανε βργεδὰ τγ σοποῖὶ υπτἢ οονειϊεῖς, 
ΨΥ ΙΩ οἰτίρεα οἰοῖδμα οὗ Εργριίδη γα. 

17. 1 δΒανε Ρετἤιπιεὰ πὶ Ὀοὰ ὙΠῈΒ ταγττὰ, 
ΜῈ αἷοες δπὰ τἱτῃ οἰππαπιοῦ. 

18. Οοπιε, Ἰεῖ υ5, Ε}}} ταοταίην, ἴαῖκε ους ΕἸ] οὗ ἰονα, 

[εἴ τ ἴαϊκε οἂὖς ρίοδδυγε ἴῃ ἰονε. 
19. Ἐογ τ  δυδθαπὰ ἰξ οἱ δὲ Βοπιε, 

: Ης ἰ5 βοῆς οἱ ἃ ἰοῃρ Ἰούγῃεγ; 

10. Ἧε ἴοοῖς ἃ Ὁδᾷ οὗ πιόπεν ὙΠ} Βίαι, 

Ηε ν]}} οοσας Βοσιε δὲ ἔ}}-πιοοῦ ἔεδεὶ."" 

18. σοπεΕπυουϑ, Ὀϊματγ-ἴετίλτγ. ΤὨΐβ δες ργοοθάυσα ΓΔΔῪ δᾶνα 
ὭΔΚεη ρνἷδος ἴῃ ἃ τεῦγεα βΞροῖ, εἶδε ἰὶ πουϊὰ ῥσοῦδῦὶγ ἤοὶ δᾶνε 
εϑοδρεά τῆς αἰτεπάου οὗ τὰς ρῥοϊΐος ; τπουρῇ ποπιεῦ. δὲ [δἷ5 ρεγίοά 
Βαὰᾶ, 45 νὰ πᾶνε 86δὴ (ῃοῖς ου ν."), ϑοῦις {ἰθεΓῪ οὗ τηονεταεηΐ, ἴἰ 
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πουἹὰ ἀρρεᾶγ ἔτοτῃ Οδηϊ, ς (μαὶ ἴῃς πἰρηι- γι βηθη ϑοιιθτϊπιοϑ 
διτεβιεὰ 5Ξισο ηρ ποιηςῃ, ᾿πουρσὰ ὑπάες ψῆδὲ οἰτουτηβίδηοο5 ἀο65 
ποῖ ἄρρεᾶσ. Ῥγδιομοῖβ οἡ οἰτγ- γα] }]5 ἢο ἀουδιὶ εχίβιοαὰ ἴτουῃ οὗ οἱάὰ 

(152. 211 15 6χ ψ 127.}, Ὀὰϊ τῆς τεϊατνε!ν πιοάθγῃ πἰρῆι- ραῖτοί ἰ5 
το οηδα ΟΠ ἴῃ (πηι. 2 ο΄. --- Τῆε ἐχργεϑϑίοη τὐίζὰ ἐνριῤιαφη 
(οσ, τα» ορι) ἐροζ (ἰἴτ. μές σπ α δοζα ἵπέξ, 5ὸ 213) ἀοεβ ποῖ ἰηιὶ- 
τοῖς ἴμδὶ ἴπῸ τΟΠΣΔ Δ55ΌΠ|65 Δ δίς ποῖ πδῖυγαὶ ἴο ποτ, δυϊ 

ΘΙΆΡῚῪ ἀδϑοσίθεβ Ποσ τηδτεϊγίοίου ὈΟΪ ἢ 6585. ---- 14, Ῥτοίδϑίβ δπά 
Δροάοβίβ, ἴδσῃδιγ. ΟὐὨ οουγβα ἴῃς οὔβεσνεῦ δὲ ἴῃς νἰηάον ἀοε5 
ποῖ Ὦξασ ἴῃς ἰοῃρ δηὰ ῥσοῦδοϊγ νη ϊβρεγεὰ βρεθο ἴπδὶ [Ὁ] ]ονν5 
(ν.. 5); τε ντῖϊεσ ἀθβοσῖῦθβ ἃ σοπιηοη 80 6ῃ6. --- ΤῊΣ ποϊηδῃ 
(πὰο ἴδ ἀρρδᾶΐβ ἴο Ὁς 8ῃ [5:86}116) ερίῃ5 ὉΥ [Εἰ] Ἰρ ἴῃς γουης 
πιδὴ ἴπδὶ ΒΕΓ ραγτηθηΐ οἵ ἃ νον-οἴεσίης δηθὰ ἤοσ ἴο ῥγονί Ἂς 
δρεοίδὶ δηϊοσιδιητηεηῖ δἷ (ἢ ἰ5 τίγης ; τῆς ἔδαβί ἰ8 ηοὶ τῃηθηποπαά, ὑαϊ, 

85 ἴα ἱῃναγίδῦ]ε δοοοιηραηϊπιθηῖ οὗ [πε 5δογῆςς, 5 ἰἌκεὴ ἴοσ 
ειδηϊοά ; νὰ ταϊμῃῖ, ἰμοτείοτγε, τοπάογ: 7 ἀσύέ α ταεγίβεηαί ας 

47 ν’ν) ἀοωσο. Τῆς ΗδοΌ. ἴετῖι ἤογα γεπάεγεὰ οὔέγίηρ (τλείσσι, ἈΝ. 

2εαεε-οὔεγηρ) ἰβ ἃ σθΏοταὶ οὔθ ΠΟΙ ργαεπαϊηρ ϑενοσγαὶ νδγίοιῖεϑ. 
1ι οἰ τῆ β8 Ῥγιτηδ τ ν τυλοίδησες, σσμπάπέςς, Δ 50 ΒεουτΥ, ἔτ πα ϊγ, 

Ῥεδοςῆι] τοϊδίίοηςβ τ τἰῃς ἀοἰτγ, οὐ τὰς ραγτηεηὶ οἵ οηε᾽5 Οὔ] ρά- 
Ὀοηϑ ἴο ἴῃ ς ἀεἰςΥ 50 85 ἴο βδδοῦυγα ἢ 5 (τ ἀβῃ 10." ΑΒ ἃ ἴθ ηΐςΑ] 5386- 

ΠῆοΪ4] ἴδττα ἰτ. ἀδποῖεβ ἴπς οτάϊματυ οἥετίηρβ τηδάς ἔγεεὶν ἴο ραίῃ 
ἴλνοσ, οὐ ργεϑεηϊοα ἱῃ ρταϊτυδς ἴογ ἔδνοιϑ Ὀεβϑίονγεα οἵ ἱῃ (11 Η]- 

πιεηϊ οὗ ἃ νοῦν (8ες ἴδε αἰετεηϊ βογίβ ἰῃ [ν΄ 7}5.53). Ιζἰ σοηϑίβιοα 
ἃἰναγβ οὗ ἤεβῃ, ἴο προ (αἱ ἰεαϑὲ ἴῃ (ἢα Ἰαῖογ τἰτυδ}) νγὰ5 δἀἀ δὰ 
βουτ, οἱ!, ἀπὰ πίῃς (Νὰ. 1523); δηὰά οὗ τὰς δηϊπι)αὶ ργαβθηϊεα 
ΟἿΪΥ ἴῃς Ὀϊοοὰ δηὰ ἴῃς δι οἵ {πε ἰῃιεβπο5 νὰ8 οἤεγοὰ οὐ τῆς 
αἰῖατ, τὴς τεϑῖ νγὰ8 δδΐδεῃ ΟΥ̓ ἴῃς τνουβηίρρειβ. Τῆς σἀείσνι ἴῃς 
ἀϊῆετα τοστὰ ἴῃς ἀσώσεσεεί (Ηεῦ. οἷς, ΕΝ. ὀ͵ωγπεοβέγίηρ) Διο ἢ 
τῶϑ ὙΠΟ σοηϑιτηςδαά οὐ ἴῃς αἰΐασ.0 [ζ ἰ8 ἴῃ ἴδοϊ (ῃς οἱὰ 5δοτίῆςί αὶ 
τηϑδὶ οὗ [πε ἰαπι νυ οἵ οἶδη, προ τὰ8 οὗ ἃ ἐεϑιϊνα σμασγασίογ (Αι. 
Ξ 5), Ιῃ τῇς ῥγεβθηῖ ἰῃβίαπος ἰϊ5 οσοαϑίοη ἰ5 ἃ νον Μῃϊο μΔ5 
7π5ὲ θδεη ΘἸΔΙΠεὰ (,ρ-αα}) ; ἴῃς ἰὰνν τεχυϊγοὰ τπδὲ ἴῃς ἤςβἢ 5ξῃουϊά 
ἈῈ εδἴθῃ ου ἴ ἀδὺ οἵ οἴετίηρ ([κν. ).). ὙὍΤῆε ποπιδῃ, ποῖ ἱπαῖ- 
ἱεμῦνε ἴο μεῖ τεϊρίουβ ἀυτίε5 (απὰ ἴδετε ἰ8 ὯὨΟ τεᾶῶϑοι ἴο ϑῦρροθε 

ΦΎΒΟ ϑδῖως βίετηῃ ἰ5 ἰουπά ἕἰῃ Ατδῦ. δέδνε, τα (ἢ ἀβιδὈ κίεν οὗ ξουδά τοἰδεοιδ 
στὰ Οοά Ὁγ «κόπεϊετίοι, γεσέρπαδίοι ; διὰ δέοείενε κα ὁπα ὙὯΟ ἰ5 τοξίψοά ἴο ΟΦ 5 
τῇδ, ἃ Ῥεοίοδεοτι οἵ [5ἰδγα. 
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τ1παῖ δῇς Βοζείῃ δοϊδὰ οἰποσγνίξε ἴπδη ἰῃ φοοὰ (2118, μανίην 4115. 
οδαγροὰ ΠΕΣ νοῦ ἂδπὰ ργερασεὰ ἰὰς (δδϑί, ζο6β ουΐϊ ἴο βεεῖς ἃ οοζα- 
Ῥδηίοῃ, δῃηὰ ῥτγεϊθηὰβ ἴο ἴῃ6 γοῦτῃ (ἰΐ βεδῖὴβ ῥσοραῦϊε ἴμαὶ ἰΐ ἰ5 ἃ 
Ῥτοΐεποθ) [παῖ 88η6 Πιῶ5 οοως Ἐχρσεβϑὶν ἴο ἥπὰ ῃἷθ. 1{ἢε Ξδοσί- 

ἤςε νᾶβ8 οἤετεὰ οὐ δὴ δἷϊασ, ἴῃς βεεης οἵ ἴῃς ἱποίάδηϊ 8 ἀουδι6 55 

7ετυβαίθπι; Ὀαὶ ἰξ ἰδ Ῥοβϑίθὶς ἴθδὶ τὰς Ἐφγρθδῃ [εννβ, Ὀείογε τῆς 
Ὀυϊάϊηρ οἵ ἴῃς Οηϊδο- το πῖρὶς (Β.Ο. 149), τιδἰηἰδίηθα οὐβίοπ!β οὗ 
νοῦβ ἂἱ δοιης, ἀεάϊοδοη Ὀείηρ βυρευϊτυϊεα ἰοσ δοῖυδὶ βδοτῆςς. 

Ετοῦι ἴδε ῥἷυ. ὑσῖσς ᾿ξ ΤΩΔΥ ῥετμᾶρϑ ὃὈς ἱπίοιτεὰ ἴπδὶ νον5 ψεζε βυΐς- 

(εγεὰ ἴο δοσυτηυϊαῖο, 580 ἵπαὶ ἃ πυ.Γ γοτα ρδὶὰ αἵ οὴς [ἴτε ; δῃὰ 
ἔτοτὰ ΕκοΪ. 5" ννεὲ ραῖδμεσ ἴπδὶ ἴΠμεγα νγᾶϑ βοτηθταοβ ἀπάυε ἀοἶαν ἴῃ 
Ῥαγίηρ, 80 ἴπῖ ᾿ξ ὈδοᾶτηἜ ὨΘΟΟΒΒΔΙΥ ἰοῦ ἴῃς ᾿γίεϑίβ οσ οἴμεσ οἴςεσς 
ἴο βεῃὰ τηδββοηροῖβ ἴο ἀετπαπά ραγταρηϊ." --- 1δ. (οπιίπυουβ, ἴετ- 
ὩΔΙΎ. Τῆς “9 (οτ, δλεγφον»6) τεΐδτβ ἴο ἴῃς ἐεβῆννε οπαγαςίοσ οὗ ἴῃς 

Οοοδβίοῃ : “85 1 δᾶνα ρσεραζεά δὴ Ἄχοοϊϊθηῖ Δ 0]6, δηὰ ἀο ποῖ νῖϑἢ 
ἴο: Θη]ΟΥ ἴΐ δἰοῃο, ᾿μοσείοσε 1 ἕδνα οοτως," εἴο. 772 “ἐεξ {ἀέε, 'ἱϊ. Ὁ 

“εξ τὰν αεε. Τῆς τεδάϊηρ ῥγοροββὰ Ὁγ Βίοκεὶὶ, σέ 7 »εἰρλξ πᾶ 

2Ζἀλέε, ἰδ ἔδεὉ]ς δῃὰ ἱροῦ Ὁ ΪςΟ. --- ΤῊΣ ἴνο εχ νεσβαβ ἀδβοῦῦς ἴῃ 6 
Ἰαχυτίουβϑ Δρροϊπίτηθηϊβ οὗ ἴδε νοπιδη 5 ἤουβε, γἤδηςος (ἀπά ἔτοτα 
ν 5) 1 τᾶν Ὀὲ ἰπέίοιτεα ἴπδὶ μεσ Βυβραπαὰ νῶβ ἃ τιδῃ οἵ κυῦ- 
βίδῃος, δηὰ 8ῃε οὗ ροοὰ 5οοίδὶ ροβίξίοῃ. ---- 16. Θγῃοηγτηουβ, ἴετ- 
ὭΔΙΥ. Ορμεὰ ἰβ Ῥτορο ν δεάρίεαα (Ὀϊ. 21} ψ 1325), εἰδεννῆετγε 
(Ποῦ η18) υβεὰ 4150 ἕογ ἴῃς νμοὶς οὐ ἴδε 5ἰθερίηρ-τηϊϊασγε, Ὀυϊ 
ΒΟΙΕ ΔΡΡΑΙΘΏΠΥ οσ ἴῃς βιπιοῖυτε οὐ νῃοἢ Ὀδα-οΟἸ]οιηρ ἰ5 βρτοδά. 
ΤΕ υἀποετίδίηι οὗ ἴῃς ἴδττλ Βετα σεηδετεὰ ἐσϑεγάσές ἀρρθδῖβ ἴτοτὰ 
τῆς ἀϊνογϑιοῦ οὗ ἴῃς ἰγδηβ Δ 5 σίνεῃ ἰἴ : Οτίκ.,  αϊς. ἐσγας; ὅγτ. 

Τατρ. δεαάῖς οὐ »ισζγεςςες (οὐ Ρετῆ., ρολίοης, ῥίζοτυς) ; Α4., ΤΒεοά, 

“»γέσας, δῃηὰ ἴῃεβε σεηάδοπίηρβ (ἐχοθρὶ ἴῃς ἢγβί) γα νϑγίουϑὶ Υ 
δαοριεἀ ὉΥ πιοάεπῃ οοτητηθηϊδίοτβΌ Τμδ νογὰ οσοῦτθ εἰβενπεῖα 
ΟἿΪ ἰῃ 4133, ὙΏΕΙΕ ἰδ Βεεπὴ8 ἴο τηδδῃ βοῖης ϑ8οτῖ οἵ οἰοϊ-νοτκ 

(Οσεκ. ἰ5 βεγε ἀουδιῖ], Α4., ΤΏ., δ υἱρ. “Ργεαάΐς, ϑγτα. εαγβείς τλάρν 
οπ ὀοζὰ εἱάδ5). ΑΥ̓͂. ἐουεγίηρε ῬΥΟΌΔΟΌΪ ρῖνοβ ἴῃς 56ῆβε οἵ ἴῃς 
ἴεστα (ἈΝ.., ἢοΐ 50 νε]!, ἐαγβείς, τηᾶτρ. σις λίοησ), Ὀσῖ ἴῃς δἀαϊτίοπ 

4 “αῤετνν (ΞΞ εταῦγοϊεσθ) ἰ5 πϊῖθουξ βαρροσ. ΑΝ. ἐξεξεα 
Ξξ εουεγδαϊ, “ῥ»εαά. ---- ΤΏΘ ἴοστὴβ ἰῇ βεοοηα οἷ. τηιϑὲ α᾽5ο ἀδεοτῦς 

Βοῖὴς βοτῖ οἵ Ὀεά-ο]οϊηϊηρ : ἴῃς ἢγβε 15 ἰη Οὐκ. ἐαγρεής σλαρεγ ὁπ 

5 Οὐ ἴδε Ἰδίεσ τερυϊδίίουβ στερεοῦ ἀεῖαν 5εὰ ΟΟΠΙΤΩ ΏΪΔΥ οὐ Ὠἱ, 2351: ἴῃ 
Αὐοεά λα. ϑδέαναά, «ὁ. 
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ὀοεὰ «ἑάξς, ὅγι. Τατρ., τῤγεσάῖΐς οὐ ἐαγῤεῖς , Ναὶ. ἐνιῤγοίάογεα ἐα»- 
δ; τεςεηΐ σοϊησηθηίδίουβ ζοποσαν τὐηῤεα (οτ, ῥαγίν-εοσγεά ) 

“ῥγεααῖς οὐ εἰρίάς. ὙὍῆα βεοοῃά ἴθγτὴ ταργεϑεηῖβ ϑοῖὴς Κη οὗἁ τηᾶ- 
ἴογδὶ, ταῦ, οἵ, ἃβ ἴῃς πνοζὰ εἰψηϊῆεβ ἰῃ Ατδπ)., γα, ἰξ ἰ5 Ἰεδ 
πηιίδηϑἰδίοεὰ Ὁγ ἴδε Αης, Ί5Ξ5. (ΟΥὙ ἘΆΘΥ πλᾶῪ πᾶνο μδὰ ἃ ἀϊβετεηι 
ποτά), ἐχοερὶ ἴπαὶ Τηῃθοά. μᾶ5 »σγζεα τοὺ Εργρῆαη ῤαίηδηρε. 

-- Αςσοββ ἴπε δηοίςηϊ Οτοοὶς Ὀεαἀβιοδ (νἱοἢ νγὰ8 ἀϑυ}}ν οὗ νοοά, 
βοιῃδίη65 οἵ ὈΓΟΏΖΘ) σγεσς βιτεϊοῃθά ρσίτῃ5 (οοτά8) ψϑῖο ἢ 50ρ- 
Ροτγιεὰ ἃ τοδιίγοϑϑβ, δηά οὐ [ἢ 8 ψεσγε βρτεαὰ οονοτὶςῖβ, ψ ϊοἢ σεσα 
βοιῃδίηε5 οοἰογοὰ, ὙΠεῖς ψνᾶ8 ἃ ποδαροασά, δηὰ βοπηδίϊπγχθβ ἃ 

ἰοοϊδθοατὰ ; δῖ ἴῃς ἰοσιπεσ νετὸ ρίδοςα οὐβῃίοπβ οσ ΡΠ ΠἸοβ. ΤὨΪβ5 
ἷ6 ἴῆὴς σοῆογαὶ δισδηροτηθηῖ ἤετὸ τοίειτεαὰ ἴο, [που ρἢ τῆς ῥσεοῖβα 

βρη βοδίίοηβ οὗ [ἢ νᾶγίουβ [οστὴβ ἃσα ἀου τῆι]. ---- ΤῊς ταθπιίοη οὗ 
ρξνράαη τοδῖετίαὶ τᾶν ἰηάίοαῖο ἐπὶ τῃς Θθοῖοη νγὰ5 ποῖ ντίττθη ἴῃ 

Εξγρῖ; σοτηγηδγοίδὶ ἱπίθσοοαγβα δεῖνεθ Ερυρὶ δἀπὰ Ραϊδϑτίης ἢδὰ 

εχϊϑιοὰ βἴηος ἴμ6 της οἵ ϑοϊοιηοῃ, δηὰ Ὀεοδίης τῆοτε ἐγεαυθηῖ 
ἤει ἴῃς βειἸετηθηΐ οἵ τῆς [εν ἰῃ ΑἸοχαπάτγίδ. ---- 17. (οπιίπυου, 
τετηδτγ-Ὀίματγ. Αἴοῦ (ἢς Ὀοάκιεδα νγᾶβ βϑργθδὰ ψ ἢ ΟΟΒΕΥ οον- 
ἐπηρβ, ἴῃς ὁεα, ἴῃ18 ῥτεραζεὰ, ννὰ8 4εγζμρισί (Ἰἴτ. τῥγηπξία)). 

Τῆς δτοτηδῖϊο ϑυ ϑίδῃς θα ἤθτα πδηχδὰ ἃγὸ ἐγεαυ θην ΘΠ Θα ἴῃ 
ΟΤ. (ε.ς. Οδηῖϊ. 4). “Μἔγγγὰ ἰβ ἃ ψυπη-τεϑὶη γί ἢ Ἔχυαάεβ ἔτομι 
ες Φαξαν»οάσπάγοη Μγγγάα, ἃ βμταῦ στονίηρ ἰῃ Αγαδία δηὰ 

. Αὐγϑϑβίηϊα ; 1 ἰ8 τε ϊβϑῃῇ Ὀσον ἴῃ ΟΟΪοσ, 88 δὴ ἀρτεεϑῦϊε οὐοῦ 

Δηὰ δὴ δσοτηδῖίο- δος ἰδ8ῖ6 ; ἃ Ἰἰχυϊὰ ἴοσταη οὗ ἰξ ἀρρεᾶγβ ἴο ὃς 
πρηΠοηςα ἴῃ Εχ. 305 (δηϊ. κὅ; ον ἰἴβ υϑ6 ἰῃ ἴῃς ργεραγδϊίοῃ οὗ 
ἴδε τετὰρὶ6- οἱ] 5ες ἔχ. 20 5, ες 15 τῆς ἔταρταηϊ ταϑίη-σιπὶ οἵ 
Αἱρεχγίοη δὰ αἈφωίαγία ουαία οἵ Μαΐδοοδ διὰ 414. σραζρελμνε 

οἵ Βεηραὶ. Ομμαριοη 18 ἴῃς δσογηδῖὶς θατῖκ οὗ ἃ (υίοῃθβε ἴγος ; 
ἰδ γᾶς δῃ ἱηρτεοάϊεηϊ οὗ τὰς βδοσεὰ οἱἱ οἵ ἴῃς εν (Εχ. 20:5). 

Τῆς ἀεβοπ ρου ἱπάϊςαϊεβ ἃ ιρῃ ἄεστες οὗ Ἰυχυτγ. Αἰηοηρ ἴῃς 
᾿βταθῖϊςβ ἱνΟσῪ σουοῆαβ (ΟΥ ἀϊνδη8) ψεΙα υϑεα Ὀγ ἴῃ6 τίοἢ 45 δαὶ 
ἃ5 ἴῃς εἰσί οεαϊ. Β.Ο. (Ατὰ. 65), Ὀυϊ τῆς ρεογῆσπιεβ ἤθτε πιθη- 

Ὀοῃεά Δρρεᾶσ ΟἿΪΥ ἴῃ ροβίθχὶ ἴδῃ πτι ρβ (ἔχ. 30, ἔϑβιῃ., ψ 4ς, 

Οληῖ., Ῥτ.); 1ΒῈῪ βεεῖω ἴο βᾶνῈὲ δεοοπῖς κηονῃ ἴὸ ἴῃ6 [εν 

ττουσἢ Ἰαῖα ἱπίογοουγθα τὶ τἢ ἰογεῖρη ρΘΟΡΙ 68. --- 18. Θγῃοηγπιουϑ, 
φιδίετηδευ- δίμδιγ. ΤῊς νῦ5. ὄἌἔχργεβϑ8 ἤιΐης685 οἵ ἐπ) ογηθηῖ. Τῆς 
βτθὶ (δε σμν Δ) τλθδῃβ8 ἴο ὃς Πἰ]εὰ, β8ατυταῖεα πὶ ναῖον (158. 
555), σὰ Ὀϊοοά (184. 347 7ετ. 462), ψττ ονε (ἤθε 8π7 5") ; 
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ἴῃς δεοοηὰ τηθδὴβ ἴο δη)ΟΥ οὔς᾽5 5εἴ7, Οτί. Ὁ γ»οὔ ἐμ, Ἕατῷ. φέφε 
οπδ᾽» «εὖ β τ, Ψαϊς., ὅγτι. οόὄγαες. --- 19. Θγῃποηγηιουβ, ᾿ΓΏΦΥΥ. 
Ιὰ ἤχει οἱ. ἴῆς ΗςΌ. τεδὰβ φὰς "πμῶᾶμ, ἃῃι ἜἘχρσεβϑίοῃ ἩΠΙΟὮ 5 Ῥεσ- 

Βᾶρ5 υδεὰ ΌΥ͂ [Ὡς πνοπιδῃ ἴῃ ἃ 31 Βτηρ γΑῪ ᾿ηϑιεδὰ οὗ ἴ!ε τε} 
»εν ἀμαδαμά, 85 1ἴ 8ὴ6 που] 88: ἴΠ6 τοδὴ ὙΠῸ οὐγῃβ ἴδε ὕοῦϑε, 

ὙΠΟ 1 ΠΑρρο ἴο Ὀε Ὀουπὰ ἴο Ὀυῖϊ ἀο ποῖ οᾶγα ἔοσ.0 Βαϊ βυςἢ ἃ 
τεῆπεὰ β8ηδεῦ ἀοε5 ποῖ 866 τὴ ΨΟΙῪ ῥγοῦϑῦϊς, ἀπά, ἃς Οὐ. ῃὰ5. 
ἀισδαμα, τὰ μου] τδῖῃοσ 50 τεδά, οὐ σῖ ΕΥ̓͂. ντῖϊε “6 σοοάνεαπ. 

Τῆς τηδβῖεσ οὗ ἴῃς ἤουβ6 Δρρδᾶσβ ἴο ὃὉε ἃ γίοἢ πιεγομδηῖ, οδ]εὰ θα 
ἴο τρία Ἰοπῷ ᾿ούγηογβ, 85 γᾶ ἴῃς ουδβίοτῃ ντῃ τρθγομδηῖβ (ΤΟῦ. τ᾽ 
οὗ Μι. 135). --- 390. Οοπίίηυουβ, ἴετηαιγ. Τίπιε 18 σεοκοηθὰ ὉΥ͂ 
{ελϑῖ5, δῃὰ {μ68ς ὈΥ͂ ἴῃς Ῥῇδβθβ οὗ ἴῃε τοου (80 ὨοΥ͂ν ἔγδαῦ ΠΕ ἴῃ 
ΤΌΓΑΙ σΟΙΏτη 65, Ἔν ἢ ΨΏΘΓΕ ἴῆα ΒΟΪΔΙ γεᾶσ Ὄχίβῖϑ). διμέμοονι- 
"κατ (ψ 8139) ἰ5 τῇς. πὰ ἀ]ς οὗ τῃ6 τηορίῇ --- ἴ[Β6 δος οσουγβ 
ἐπ ἴῃς ἤτβὶ ἢ] οἵ τῇς τοπίς, δηὰ τὰς ἱπεπηδιίοη ἰ5 ἴπδὶ βϑοτως 

ἀδγϑ τηυβὶ οἶδρβε Ὀείοσε ἴῃς Ὠυβραηὰ οδὴ στεΐυγῃ. ΤΉετε νγὰ9 ὯὨῸ 
ἤχεα ἀδΥ ἴοσ ραγίηφφ νονβ. Τῆς ἰεβῆναὶ σοίειτεά ἴὸ τῶδυ Ὀς Ρδβ5- 
ΟΥΟΥ οὐ ΤΑΡοσηδοΪαβ. 

18. Οπ [δε ᾽ν γαλπέμνε οἵ τηρτὶ (8 Ἰοσδὶ ρεου δι οὐἨ Μαβοτεῖίς ργοπυηςῖδ- 

τἴοη) βεε Ὠς.᾽5 ποῖε ἱπ Β- Ὁ. --- Ὁ ἰδ ὈΠΏΘΟΘΣΔΔΥΙΥ οὐ εὰ Ὀγ Βὶ., Δρρδιεῃῖῦ 
οἱ τὭγιπιὶσαὶ στουπάβ. --- 14, ἸῊ ον; ρἷυα. ενειγνβετε ἐχοερὶ Απῃ. ςΞ3 
(νβεῖς ἴδ ἰ5 ρεζῆ. βδοσῖθ8ὶ εἴτοσ). π2] οἔδῃ Ξξ ον (Εχ. 245, ςἴ. ΕΖ. 4421 ψῖῖἢ 
458), Βετε Ξξ σἐἠσέρμ οὔεγένρ. --- 1δ. Τῆς Ντβδ. πᾶνε ἔτεε τεπἀετίηρε οἵ ἢ. Οἱ 
9858 «εε ΡΙηΚ. ---10. Ἰ 15., 2.0, οὗἩ υποοτῖδίῃ τηδδηΐην, [ἃς νὉ. ΟἿΪΥ Βετε, ἴ8 Ἂς 

που Βεῖε δηὰ 2153; (6Β κειρίᾳ (Θ" “-5.Α ρ»ἷα.) τέτακα, ἱπ νι ὶο τς που 
τῷ φένελε, βασρεεῖδ ἴῃς δεῆδβε δέρμα ἴοσ ἴ8ε νῦ. (858 ἰπ 5,2 οὐσέν, σε. 415 ΕΖ. 

161}, πὰ ἰπ Ατα.), θαὶ ἰῃ 3133 (5 μας χλαίνας νεανέες, Μ᾿ ΒΐΟΝ ἕανοτε ἴῃς τεπάετ- 
ἱπρ ἐουενἐες Ἀετε; β6 3: ἢανε βίετη φ, ΑΘ περιστρώννυμι, »ῥγεαα ἴπ νΌ. ἀπά που; 
Ἐ, ἱνίεα μὲ γεμέδως, [Ὰς που Ὀεΐηρ δῆεν 6, αὶ ἴῃς νῦ. τσέσυε, δρρζορτίασιῖς ἱπὶ 
3153, 15 Βετε ουξ οὗ ρίαςς. Τῆς πνεΐρδι οὗ αὐἱμοτὶον ἀρρεδγβ ἴο ἔδνοσ ἴδε βεῖβε 
“βγεαά, --- ΤΩ, οἴ, Αταρ. 38π. Οοτῖ, ἰαϊκίηρ ἰξ δα τεβάεγεὰ Ὁγ (ῖ ἔστρωκα, 

ετοεηὰδ ἴο ᾿ϑη, θυϊ (6 Οτὶς. νογὰ γαῖμεσ τεργεβεηῖβ ἸΒ 1ῸΚκ, τεδὰ δ ΓΘ" οΥ 
ΘΝ. --- ΠΌΚ, ἰουπὰ Πετε ΟὨΪΥ, 15 ῬΟαδΙὉΪΥ ἃ ἰογεῖζτι νογὰ (Ὀαϊ ὀθόνη δέγεεα τοδῪ 
Ῥε ἃ Ἰοδῃ-υγσοστὰ ἔτοπι ὅε:).); ἴῃ 1ενν.-Ασασω, ἰξ Ξ δἐγεαά, ἃ Ῥοδξίθ!]ε ϑεηβξς ἢεζε, 
Ὀυϊ Φ΄ παϑ ἀποίδεσ ἴεστω, μ Ὁ ἐσγϑεί, ρεζῇ. ΞξΞ σέ τυουονε οὕ ἑἀγεαά. Οὐ ἴδε 
ἔοτπῃ 8εε ΟἿς., ἢ. 335; ἰδ βθετηδ ΠΏ ΘΟΟΒΘΔΙΥ ἴο τεχατὰ ἰδ 88 Αὐδηι. --- 11. Ἐ ΩΣ 
φβνέμάδε, ΟἹ ΟὨΪΥ Βετε; Β,., ΗἸ, Ἰγδσπ (οἵ, ἡ 6810), Οοτὶ Ἰρθ) (οἴ. (δηϊ, 55); 
Οτ. Ἴλῶ)» ἤΌπι ΠΩΣ. --- Ὁ ἰς ϑετοϊς, οὔτι (οἴ, Ηἰπά. αράη, ϑδῆβοσ. ἀζωγμ) 
Ἑδδὶ [πάϊαπ, δπὰ 110), βου ἰ5 οτἱσὶη ἰδ ἀποεσίδίῃ, ἰβ ὑσοῦδοϊυ ἐοσείψιι." --- 

4(( Η. [Ἔν «ἐπεί. δὴ εἰκδισῦγίε ἐνε Ογίδεᾶ.; Ο. Ῥ. Ο. δοοῖ,, λέσλαγαπ Ἡνονγ 
ἐπ ἄν. ἰὼῃ ἸΑΟΒ., Μοὶ. 1). 
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18. Τῆε ρὶα. Ὁ. δηὰ θ)2"ν δσε ὑβδεὰ αἴνγδαγε οἵ βεβιδὶ ἴουε. Οείξες, εάν, 
Ρ. 398, τεδὰς ὉΥῚ (8εε 513), Ῥαὶ [8ε Μεαδ. ἴοττω ἰ5 θεϊΐε. ἸῈ ποῦ»γ); Θ ἐνκυ- 
λισϑῶμεν, λον ὙΠΟ Οοτῖ ὈΠΗΘΟΟΣΘΑΥΪΥ εἰηεπὰς ἴοὸ Νεν-Ηςῦ. ΠΌΡΓΩ 2ε ’μὲ 

«οαἱίσιο. -- Βὶ,, ἴο οοπιρεῖς δὶ φοβεῖης οἵ φυαϊγδίης, δἀβ ἰ8ς οουρὶεῖ "3Ὸν 
Ὧ32) ὌΣΨΓΙ ἸΡΠΌΝ Κ»Ὰ ΓΘΩΝ Ὁ ---ἶμε νοσθδη, Βε Βοϊὰς, δοοογάϊωρ ἴο ν. 1, εσω- 
νἱογοὰ, διζαταεηὶ (ΠΡ5) δηὰ ἱξ τωυκὶ Ὀε ἱπισοἀποεὰ δετε; Ὀυΐ δεῖ ρετευδείοῃς 

ἅτε βυβης ἐΕ}Υ αίνεῃ ἴῃ ν.λ δ 30 .-- 80. κθ5, ΟὨΪΥ Βετε ἂδπά ὑ 813 (π09). Ηξετε 
Ὦ νδς κῸρ Μα: (ΔΕ: ἴδε εἶτης ἢχοὰ ον ἴδε ἔεδει), ὦ -- Ὁ, ὦ δὴ ἡμερῶν 

τολλῶν (ρετῖι. ἔτες ἰγδῃεὶ. --- ἴρ. ξυσρεδὶς ἴπαὶ δύ ἡμ. Ξ- διχομήνη), Ἶ, ῥίοναε 

ἐμπας (δπϑὰ δὸ Βασ ΑἹὶ, εἰϊεὰ ἴῃ σες. 71ε:.), ϑαδὰ. ἀν οἵ :αεγύβες, ΑΌτΏ Εστα 
πεῖσ πεοονς; ἰὼ ᾧ 81) Φ' δδβ ᾿ὍΞ3ΓΟῪ μῦν", ὃ κδ5, ἘΙΥ͂ ἐμ σεεάϊϊο νεένσε, (δ εὐσήμῳ 
͵)αυοναδέε (Δρρατεθν ἃ ρυε26). Απὰ εἶπος ἰῃ 85 ΚΌ9 δίδπὰς ἕίοσ ἴδε ᾿ς} ἀδῪ 
οἵ ἴδε τομῇ ἰῃ 1 Κὶ. 1253 δηὰ ἔοσ ἴδε 23 ἰῃ 2 Ὁ. 720, τ18ε νογὰ δρρεδ ἴ 
τεδῃ ἴδε σεεὶς οὗ ἴδ ἔεδε ἔσοιῃ [ἂς τηϊ άϊς οὗ ἴδ τροπῖ οπ, δηὰ ξὸ εἰϊβεν 

ἴῃς ἔεδεὶ (εἰἴδεν Ῥαββουεσ οὔ Τδθογηδοὶεβ, πεσε ρετῆδρα ἴῃς Ἰδιϊεσ, Φ' ἡ 819 
Ὅρρεδῖς ἴο ἱπίεγρτεῖ ἴξ δα ἴ8ς ἔογτωηευ), οἵ ἰϊ βτδὶ ἀδὺ. Οἱ ἴῃς ἕοιπῃ βεε Οἷς. 
Ρ.2:6, 232. ΤΈε ποτὰ βεεέσῃβ ἴο Ὀε Ασασηδὶς, Ὀυϊ 11 εἰγτρ ρου ᾿5 πποετῖδίῃ --- 
Ρῥιοῦ. ἢοϊ ἔτοτω βίεπι -Ξ εσυεν (6-επ., Πςε., “τῆς αἰεὶ οὗ ἴδε πιοοῦ ἰδ οονετεὰ ψἱτἢ 

Ἰφδι᾽»), ρετζῆ.. τεϊδιεὰ ἴο Ασαὺ. μὴ ἀσδερ αν, δηὰ ΞΞ δεοοῃὰ διδ)Γ οἵ ἴδε 
τοοῦϊῃ, δῃά δὸ ἴῃς [δειναὶ οἵ τμαὶ τἰπιε; δ΄ ᾿Ῥ2ΓΙΌ τοδὺ θεὲ ἀεποσω. (ἐξ νερὰ 
4) ἐλε κο9, Ὀὰΐϊ ῥοῦ. Ξξ οσνεγα (80 Χοτὰ λα. δλανπαλ ὁ. 84). ΑΡεῃ Εσγϑ'8 
ἰπιετρτεϊδιίοι ἰδ δζαϊπδὶ τ ἀετίνδέου, θὰ Ὠἷ5 τεπάδτίηρ ἰ5 ορροβεὰ ἴο δεῖ 
οἵ εδιϊεν δυἱμβοεβ. ΤῊΣ ποσὰ, Ββούγενυεσ, ΤΩΔΥ τρεϑ δἰ ΡΥ γα::. ΒΌΒ. 

οοορατεΣ Αβ. δμμεῶ (δες Ὁε., 4::. οναϊιοδ. :. νυ. διε, ἀφῶ), 7οἱ] νερόν (88 
δαγα οἴ Α ἀεἰ7). 

81.338. Το γουδ γίοϊλδ ἴο ΒΟΥ ροσειδείοηβ, διὰ ἴδ πὸ 8066 [0 
λε ἀοαίδ. 

2:. ἍΜ τους {αἷτ δρεθςῖ ἐῃς ρετβυδάε Βὲτο, 
ΒΥ ἴδε ὈΙαπάϊεππιεηὶ οἵ μετ Προ βεάυςεδ δἷπο. 

42, 580 επἰοεὰ Ὠς ἐο] ον μετ, 

14Κε δὴ οχ ἴμαὶ ροες ἴο βἰδυρδίεν, 

1μκς δ «᾿δῇ τμδὶ ἰ5 Ἰεὰ το ἴδε 5.41} 

436. ἸΔκε ἃ Ὀἱτὰ 18αἱ Παδὶεβ ἴο ἃ πεῖ, 

ς. Κπονίηρ τοὶ [παὶ ἴὶ σοποετηβ ἰἰ “ἴεν 

α. ΤΊ] δὴ δττονν οἰςᾶνεδ ἰϊ ᾿ἵνετ. 

21. ϑγποηγιηουβ, ἰεσηῶσγ. “ασίν “βέεελ ἰδ τ. ἑεαελίηξ, ἐπείνμε- 
ἥρπ (8εε ποῖς οὔ 15) --- ἀεεὶρηδίοη οἵ ἴῃς ποιβδη᾿ 5 Ἔπίοίηρ ἀ6- 
Πρύοη 45 ἃ ἀἰάδοιίς ἀΐϑοουτθε οσ διρυγιεηῖ. “εγεμαάΐές, [ἰ. 
ἐαωσές ὦ γίεἰα; ὀίαπαάελνπεη ο ἀεν ἤῥε, 1. «»ιοοϊλπέες ο ἀθν ἄρε; 

8εε δὴ ςἢ 65 ηγ5 ράμεες, 11τ. εαγγίος ο (οτ, ατυα}). Τῆς ἵνο 
γετῦβ ἀγὲ Ἔπιρογεὰ ἰῃ ΟΤ. ἴο ἐχργεββ ἴμε ἰεδϊηρ ἀνὰ οἱ 15γδεὶ 
ἤει οἵἴπει ξοὰβ ἴθδὴ Ὑδανει, ἴὰς ἢγεῖ, ἰοσ εχ. ἴῃ α Κ. αὖ, ἴῃς 
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βεοοῃὰ ἱπ Ὁϊ, 112, ΤῊς ἴπτο οἶδυβεβ ὅο ποῖ ἰηνοῖνς ἃ οἰϊπιαχ, 
Ῥυΐ τὲ ἰάδιῦοαὶ ἰπ πιεδηίηρ, --- 33, 2338. Τῆς ἰεχὶ ἰ5 σοιτυρὲ ἴπ 
Ἰηαϊνάυδὶ τνοσάβ, ἀπά ἴμοσεὲ 15 ῬΡγοΟ Δ ὈΪΥ ἃ ἀἰβρίδοοιηθηΐ οἵ οἰδιιβεβ. 
Τῆς ἴῆγες Ἰἰης5 οὗ ν.3 5ῃου]ά ργοῦδῦὶν βἰδηὰ ἴῃ τῆς ογάεσ ὁ ς ὦ ; 
ἴῃ ν.33 Βίο οὶ! βιστίμεν (ον 5 τὰς ογάεσ ας ὁ. ΤῊΣ ὕνγο νεῖβεβ ἔοστῃ 

ἴῆγες σουρίεῖθ, ἀπά βδουϊὰ ΡγοῦΔΟΪΥ Ὀς αἀἰϊνιἀεὰ ἱπῖο ἴἤγες νεσξεθϑ, 
ἰπ ἴῃς ογάον ", 50. 5... Τῆς αἀἰδτεπος οὗἉ ἰεηρτῃ οἵ ᾿ἴπ65 ἴα 

ἴῃς Επρ. ᾿γδηβιδίοη ἀο068 ποῖ δχίβὲ ἰῃ τῆς Ηδὗ. --- 33. (οιαραεί- 
508, ἴατΏΔΙγ. Τῆς Ηδοῦ. τελάὰβ: ἀκ μοζοιυς ἀδν «μἀδάδηέν, ας ὧπ 
θα Τφαἱ ξζοές ἢ εὐσράδεν, σπά ας γεήζεγς ἐσ δὲε ἐλατίσενεεπ ο7 α σοί, 

ἴῃ ν ΒΟ. “μα ϊεμῖν ἰ8 ἱπαρρτοργίδῖθ, δῃὰ ταϊγὰ οἱ. γίθ!ἀβ Ὧο β86ῆϑβε ; 
Ταϊπετβ ας Ὁ ἐς Μεήεγε τυλόγε γροῖς γε ἐλα:δεεαϊ ἰα ποῖ α᾽ϊονεαά 

ὃὉγ ἴᾷς Ἡεῦ., δηά ἰδεῖς τῃ6 ἴα] ομδγδοῖοσ νῃϊοι τ[ἢ6 ςοπηοςοι 
τεαυΐγοβ; ἰῃς ἰαϊίε οὐ͵θοϊίοῃ ἀρρ]ϊθβ ἴο ἴῃς ἱῃνειβίοῃ οἵ ΑΝ. 

(δἀορίεὰ Ὁγ Ὁε., Νον., 511.) ας 5 7,Ἱοοὐ ἐο δὲς εογγεεδοη 97 δὰδ 
«ἰροῖς (οτ, ἐδε εὐαεδεενιθην 9 ζεηεγ:) τῇς τεπάογίηρ ὁπό ἐπ γα 

ἤν: (Νογεβ, ΕΝ. πιᾶγρ.) 5. ἱπῃροββί]θ, δηὰ ἴμόγε 15 πὸ βυβηοίςης 
ενϊάφπος ἴμαὶ ἴῃς Ηεῦ. ψογὰ (090) πηδᾶηβ Μεγ: --- ἴῃ ἴῃ. ΟἿ] 
οἴδοσ ρῥίδος ἰῃ ψῃΐϊοι 1ἴ οσουτβ ἰῃ ΟΤ,, 158. 3.8, 1ἃ ἰ5. υϑεὰ ἴῃ ἴῃς 
5686 οὗ σμάέο (Δηὰ ἰῃ 158. 4.5 τ[ῃς νετὺ «ἀσξε ζις απξίσες οσουζϑ), 
ἴτοτὴ ψἢοἢ οδη ὃς ἱπέδισε οἠἱγ ἴμδὶ ἴῃ 6 8εη86 μεζζγς ἰ5 ροββί!ε 
(ϑοδυϊε. : ἂς Δ τυέγε, τυ ἀεαά ὀοωμα το ,κε7). ΤὨς Ραγβ δ στα 

βυρχεοδῖβ ἴῃς τηεηίίοη οἵ δῃ απίπιαὶ, αηὰ 80 Οτί. ϑγγ. Ταγῷ. ας ὦ 
ἀἷορ ἐο δοπάς; ΜΝυϊς. ας α γοέαονς α»εὖ, ποῦ ξμοινέηρ δαὶ α ,οοΐ 
ἧς αὶ το δοπα . Τῆς τοηἀογίηρ ἂς α εαζ' “λαΐ ἐς σα τ “δε εἰαἷ ἰ5 
οὈϊδιηθα Ὁγ ἃ ἔενν οὔδηρεβ ἰῃ ἴ6 ΗδΌ. σοπθοηδηῖβ; ἴῃς 5816 ἀ 

ΟΔΙΓ 8 ἱκαρὶ ἴοσ βἰδυρῆϊοσ (Ατω. 6' τ ὅδ. 28", οἵ. Ῥγ. 1-ς 7). --Ὁ 
Ιηβιεδά οἵ τμαδάεμν τεαὰ, πιὰ Οτκ., ἐμδιεδα οὐ ἀξεείνεα οὐ 4ε»- 
“μαὐρά, δοοοτάϊηρ ἴο ἴμε βἴεηι ἴῃ 1" τό 20} 245 255 7ες. 2οῖ 
]οὉ 31", οἷ, Ηοϑβ. γ 1]0Ὁ «ὃ. --- Τῆς νοσβε 15 ἃ ρίοϊυγε οὗ ἴῃς Ὀχαῖε- 
κε βιυρί αἰ τ πίοι τὰς τῆᾶὴ ζοεβ ἴο δἰ5 υπίογεβϑεεῃ ἕλίς. 
Τῆς ἀδαῖῃ (νηοῦ 18 ῥὨγϑίοαὶ) ἰ8Β ἀρρδσθηῖίν ταργεβθηϊθα 895 
οοπλίαρς ποὶ ὉΥ νἱοϊδίου οὗ 6 ἰαννβ οἵ τδτηρθγάπος, Ὀὰϊ ὈΥ βεῆ- 
εἴᾷὶ ἀϊβρεηβαιίοη οἵ σοά ἰῃ βοοῖδὶ δῃμὰ ἰεραὶ ρεπαϊτίθϑ; οἵ. ᾿Ξ 25, 
εἴς. ὙΠΕΓΟ ἰ5 ὯΟ τοΐδγεηος ἴο ἰδς τηοάς οὗ ἀδαίῃ ; (ἃς ἀεβοπρ- 
ἴίοη γεβθ Ὁ] 65 τπδὶ ἰῃ οἷ. 2 (ν..519) πιοῖς [ἤδη ἴῆοβε ἴῃ Ἷοἶβ. 5 δηὰ 
6. --- 38. Οοπιρατγίθϑοη δηά σοπϑεάυδῆος, ἰθγηδῖυ. Α5 τῆς ἴοχὲ 
βίδηάϑ, ν. 39 5 οοπηδοῖθα ννἱἵι ἴῃ 6 ῥτγεσδάϊηρ σοπῖεχὶ (“ἢ [(ΟἸ]ον5 
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ΠΟΙ 48 8ῃ ΟΧ, εἴς., {1 δὴ δἴτον οἰδανεβ ἢϊ5 ᾿νοῦ"), ἀῃά ἃ ΠεῪ 

ΠΟΙΡΑτίβου, ἴο ἃ δἰτά, ἰ8 Δήάεἀ. ῆχε ψχαίῃ 5ἰπυρ ον Ὁ ἱγαηϑίεγ- 
της ἴδε τὨἰγὰ ᾿ς ἴο ἴῃς εηὰ οἵ ἴμε νεῖβε (80 ΗἸϊῖΖ., ς., Βὶ. 
Ἐτδηκ.), δηὰ ἀϊνίάἀϊηρ ν. 35 5 Ἰηἴο ἴἤγες νεῖβεβ 80 ἃ8 ἴο τοδα δοοοτά- 
ἴῃ ἴο τῇς ἰταῃϑίδοη φαίνει αῦονοβ. Τῆς Ηδῦ. ογάοσ ἰ5 ρίνεη ἰῃ 

ἴῃς ΑὩς. ͵ῖββ., ΟἿΪΥ Οτκ. ὅγτ. Τατῳ. ὕδνθ ἴῃ ἢτγβὶ ᾿ἰῆς ας ὦ ταῦ 
σἀοέ ἐπ τὰε ἄνερ τοὴὰ ὅπ ἀγγοῖν (ἰὰ πο ἢ σάζρ τοργεβεηῖβ ἴῃς ἰδϑὶ 

ποσὰ οἵ ν.3 οἵ τῆς Ηςῦ.). Τῆς τπἰτὰ σουρὶεῖ, ἰῃ ἴῃς οτάοσ φίνθη 
δῦονο, ἀρΡεδγβ ἴο τείεσ ἴο ἴπ6 Ὀἷγάὰ, νης 8 5μοῖ 858 ἴδ ἀρρυόδοῇθβ 

τῆς πεῖ οἵ δῇῆσ ἰΐ 15 σῃισαρρεα ; ἃ 5 ϊαγ τείδγοπος ἴὸ ἴμς ἰρηο- 

σδῆος οὗ Ὀἰγάβ ἰ5 τηδᾶς ἰῃ 17 --- Ζέσεν, 88 βεαὶ οἵ Ἰἰΐς, ἰ5 ἰουηά 

ΟὨΪΥ Βεσε δηὰ 180}. 2}, εἰβενῇεσς ΟὨΪΥ ἰῃ τγτυδὶ ργοοθάυγεβ. [1 ἰ5 
ςουητηοη ἴῃ ΒΑὈ.- Αβδγτίδῃ. Ῥοβϑί ΟΙῪ ἴῃ 8016 ρββδβεβ, 88 ψΨ τόἥ, 
ἴῃ πῃ ἢ γεν φίο τὸ εγεοζ, νὰ 5βου]ὰ τεδὰ “}) ἄσεν (Ῥάσα! οὶ ἴὸ 
μὰν ἀεαγί ΟἹ »,}) “ομ). 

Φ4-27. Οοποϊπαϊηρ ὁχβοσίδεϊου δραὶπεὶ ἴΠ0 ποσλδη, ὑδϑεὰ οα 
Βοσ (Δ1Δ] ἰῃηῆυδηοςε ; 80 2.5} ς᾽ ο, οί, 653, 

24. Νον, ἱδετείογς, Ἂ τι ῦ 50η, " Βεαγίκθῃ ἴο 126, 

Απὰ αἰϊεηὰ ἴο ἴδε τνογὰς οἵ τοῦ τοουΐῃ. 
ἃς. Τυζῃ ποῖ δείὰς ἴο μετ νγᾶγξ, 

6 ποῖ αδῖγαυ ἱπ μεῖ ραῖῃβ. 

26. τ τῆδῃν δῖε ἴῃε ἀεαά εἴς δδ5 οδαὶ ἀονσῃ, 
Απὰ πυπιετοῦβ ἴΠεγ Ξς δδ5 εἰδίη. 

27. ἴπ δεῖ ουδε ἅτε ψῷγβ ἴο 58εοϊ, 

Οοίπρ ἀονη ἴο ἴτε ομαιρετ οἵ Ὠεδδ. 

24. ϑγηοηγηιουβ, ἰεγηδιγ- ϊπαῖγ. Τῆς ΗθΌ. [ᾶ5 ὑἷὰ. “95:5, 
νεϊϊπουϊ ροβδθ688. ρσοῃ., ἰῃ [5 νεσϑς, δῃὰ βίηρ. ἰῃ ν. 55; τῆς οπδηρα 
οὗ πυταῦεσ 5 ροββίδὶς, Ὀὰϊ 18 ἤεγε ποῖ ρσγοῦδοϊς ; ἴῆς Οτί. 45 

τὰς 5ἰηρ., δἀηὰ ἢϊ8, ἰὴ δὴγ οδ8ς, 5 Ὀεῖῖεῦ ἰῃ δὴ ἘΠρ] 15} ἰγαῃ8- 

Ιδίίοῃ. --- Ηδτθ, 85 δἰϑενθοσε, ἴῃς βρὲ ἰβ ἢὶβ ογῇ ΔυϊΠ ΣΙ Υ. ---ὶ 

25. ϑγῃοηγτηουβ, ἴεγηδγγ- Ὀίπατγ. [1. σέ μοί τὴν νιἱπαὶ [ἀδαν 
Δερηι ἀφίας, ἴῃ πο “ὰ» νεμα (Κα τὰν “σωΐ εἰβενβεγε) Ξε δλγεεῦλ, 

Ζμρπ αείάς ([οὐπάὰ εἰβενθεσγε ΟἿΪΥ ἴῃ 45 Νυ. ςἾἶ5 15.5.5. Ὠουῃ ἰῃ 
Ηοϑβ. ςἾ ἰ5 ἀδοϊπίπρ ἴτοπι τῇς τἰρῆς αν, -ξ ζό ἀείγαν. ---- ΜΔῸΥ 
Ηδςῦ. ΜΒ5. οοπῃεοῖ πὸ ἴνο [ἰη65 Ὁγ από. Οτκ. οπν5 βεοοπά ἰΐῃς, 

ΦΎΒο Ηοῦ. δας »ε ἐεὐελάνεν (οτ, :ο:). 
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ῬΙΟΌΔΌΙΥ ὈΥ 5οτῖραὶ εἰτοσ ; ἰΐ 18 ὨΘΟΟΒΒΆΓΥ ἴου ἴῃς δυιαπις οἵ τὰς 
γοῖβο. -- 36. ϑυμοηγταουβ, ἰεγηδλιγ- υἱμαιγ. ΤΏς ἢγβὶ οἷ. πιὰ 4]50 
ὉὈε τεηάετοὰ : Μη» νιαην “ἦς λας ἐστὶ ἄριον “ξασ, ἴῃς ἰτδηοδῦοη 
εἰνεη αὔονε ἰ5 ἑδνογοὰ Ὦγ ἴῃ ῥδγα!]ο]βα. Τῆς ἴοστα οὗ ΕΥ̓͂. : “ἠέ 
λας εα:΄ ἄρσιν »εαην τυοωνπάξα ἰΒ τοὶ Ρετταϊίςα ὃγ ἴδε Ἡεὺ., ἀπά τῆς 
σἰασίη οὗ βεσοῃᾷ οἷ. τεφυῖτεβ δσασ ἰηοιεδὰ οἵ τυσωράξα. ---- Τὰ ϑεσοπὰ 
οἷ. ΑΥ̓͂. μα5 γε, νιαη»ν εὐγοηρ νιέη ἀαῦε ὄέξέεη τἰαίκ ὅγ ἀεγ, ἘΝ. 

θεῖος, γεσ, αἦ λέγ εἰσίῃ αγε ἃ νιϊρλδν ἀοεί, ὙὍὨα τϑίδσεηος 15 ηοῖ 
ἴο ἴῃς 5ἰτεηρί οὗ ἴμε νἱοἴπη5 (ἢ ἴῃς παρ] οδίου : [ἢ 58ῃς μδς 
5ἰδίῃ βίσοῃρ πιθῃ, ἴον οδῃ ἴδ ΟΥΑΙ ΠΆΙΥ τλδῃ ἐχρθοὶ ἴο ἐβοᾶρεῦ), 
Ῥυῖ, 285 ἀρρεδῖβ ἔτοπὶ ἤτθί οἱ., ἴο {Πεὶγ ἢυπῆῦετ. ΤΏς Ηδςῦ. ποτὰ 
δ85 ἴῃε τηδδηίηρ περεέγοις ἴῃ ΑἸ. 5᾽2 Ζεοῖι. 853 ᾧ 40" σ΄. ϑεςοπὰ 
εἰ. τεδάς ἰὴ ἴἰῆς ΗδΌ. : σπα περνεόγομς αγὲ αὐ ἀξ τἰσέη, ἰὼ πιο ἢ 
τῆς αὐ ἰβ ἠοῖ ἀρτεοδῦϊε ἴο Εῃρ. ἰάϊομι, δὰ Ῥγοῦβῦ ἀοςβ δοὶ 
Ὀεϊοηρ ἴο ἴδε οτἱρίμαὶ Η δῦ. τεχί. --- 37. ϑυμοηγτηουβ, ἴεγηδιγ- 
Ῥίμδιγ. Ηςῦ. 1ἰῊι λέγ ἀσμδέ ἐς τὐᾶγε Ὁ ϑλεοὶ (50 ϑοδυ., Εν. 
Εσδηκ.), τεηάεσεὰ ὉγΥ ΑΥ., ΕΝ. ἀὲγρ ἀσώδε ἐς διε τῦᾶν, εἴς., ὉΥ͂ 
Ἀξκυβ5 ἐς ἐπ δὴ τσᾶγ, Ὁγ ΗἱϊΣ., Ὠς., ϑ5. ἐς ας νμδρδοέν 97 τσαγε, 
Ὁγ Νον., Κδιιρ. ἐς μηδ ο΄ τοαᾶγε. Τῆς βεῆβε ἄρρεδῖβ ἴὸ ὕὈς ἰδαὶ 

ΤΩΔΏΥ Ρρδῖῃ5, Ἰεδάϊηρ ἴο ἴῃς πάογπνοηά, ἰϑϑὰς ἴτοσα ποῖ πουβς (εἴ. 
125 145) --- ἴστε ἃ’Ὲ ΠΙΔΩΥ οὔδηοςς οὗ ἀδαίῃ ἤοπὶ δβϑοςίδιίοη 
πῖὰ μετ. Τῆς ὈΟΕΠΔΙΥ τείδιτοα ἴοὸ 5 ργειηδίυσε ρηγβίοδὶ ἀδαδῖδ, 

85 ἰῃ τὴ Ὁ 5. ηοῖ τιοσαὶ ἀεργανδιίίοη, δῃὰ ποῖ ρυῃίβῃπηεης ἀεὶ 
ἀεαῖὰ ; 8ες ῃοῖς ου 1", Ολαν»εδεῦς ο7 7 εαζὰ τ βἰταρὶν δλδοί, ποὶ 
τῃς ρηναῖς τοοτβ οὗ ἴῃς πηάεγπνουᾶ, 115 τλοβὲ ἀϊδίδηϊ δὰ ραδϊηπιὶ 
Ῥαιῖ5. Τῆς ἀξ ποι οηβ ἴῃ 5601] ἃζὰὲ Ὡοῖ πῆοσαὶ, δυῖΐ τίϊαδὶ οἵ 

50014] : ἴῃς υποϊτουπιοίδεα δηὰ ἴποϑε νῆο ἀεβοεπὰ σἰϊπουϊ ρσορεῖ 
Ὀυσία!-σἰϊε5 ἅγε δϑβίηςὰ ἴο σεπιοῖς, ΒΟ Ιδ Πν ἰηΐετίοσ, οοσοτβ (ΕΖ. 
42.5.83. 158. 1.4.5), Κίηρβ ἀπ στοᾶϊ ἩΔΣΤΙΟΣΒ 511 οὐ σου 65 ΟΥΓ ΟΟΟυΡΥ 
οἴδεσ Ῥσογηίηθηὶ ροβί οῃβ (158. 147). [ἢ ἴπε Βαθγ]οηΐδη πάει- 

ποιὰ ἴποῖε βοοὴβ ἴὸ ὃς ϑοπὶῈ β8οτῖ οὗ βονοηΐοϊὰ ἀϊνίβίοῃ (5εε 
Μερεθην οΥ 7ελζανὴ), ἴῆς εἰφηίβοδηςς οὗ πιο 15 ποῖ κῆονῃ. ΝῸ 
δυο αἰνίβίοη ἀρρεᾶτβ ἴπ ΟΤ. (τοὶ ἴῃ Ὁϊ. 3253 ψ 863) --- τἑῃετε ἰβ 
ΤΩΘὨο; οὗ ῥβαῖε8 (138. 38} ᾧ οἾΣ ἡ το) 70Ὁ 3817), ἃ5 ἴῃ Βαῦγ- 
Ἰοπίδη, Ὀυϊ ποῖ οἵ οουτίς, Ξβίσεεῖϊδ οσ ἢουβξεβ. Τῆς ποσγὰ Ἄἀσπεδεῦ 

9 Ἐτοεπάεὰ Ἰεχὶ α Ἡδυρί'ς 52, εα Θοοῖ: 97) ἐλε Οἰάῖ 7Τεεέαπεενέ. 
ἜΤΡε δαν: οἵ ]οῦ 1719 ἰς ἀουῦντυὶ --- 56ε ποῖε ἱ Βυάδάε᾽5 “᾽]ού. 
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ἄοες, ἱπάεεὰ, φεηεγαῖγ δια ἰῃ ςοπίγαϑι τὶ ἴδῈ σρᾶος οὐδ 
ἴῆε Βοῦβε (οουτῖ οἱ 5ίγεεῖ), πᾶ ἱπ δα] [1 τ ρ]} 165 ρσίνδοῦ 
(0 352 Κ. 612); Ὀυϊ ἴῃ ροείοδὶ ὑβᾶσς ἰΐ ἀρρϑᾶζβ ἴο βίδῃηὰ (βΞἰῃζ. 
οΥ ΡΪ..) ἔοσ ἴε ψῃοὶς οὗ ἃ ξίνθῃ ρίδος οσ 5ρ8ος (7οὉ 9" 37}. 1, 
Ββονεγεσ, ἴῃς ἴεστὴ Ὀε Ποῖα υηἀοτβιοοα ἴο ᾿τΡῚν αἰνίδίο5 ἴῃ 5860], 

ἴϊεδε (45 ΟΤ. υϑασε 580 ν,5) ἂσὰὲ ποῖ οοηηςοῖεα ΜΙ πιοσγαὶ αἰδετ- 
ἐῆοε5 ἴῃ ἴδε ἱπμαθίϊδηϊβ. 

38. ὯΝ Ὀκτρ, ποῖ λεσαζοηφ (5.0 Βυ11.) Ὀυΐ σμασενεῖν; ὃ κεπφωθείε εαὐοϊεαῖ 
(κε ἃ εἰσπερὶεΐου, κέπφος), 85 ἔσοτῃ βίεηι ΓΟ; δοΐῶς ἴοππῃ οἵ [85 βίεπι ἰδ τε- 

υϊγεὰ Ὁγ ἴδε οοππεςίίοι, μεσ. πῦρ); οἵ, 100 319 πσκ Ὁ; "30 πῦρ) Ὀκ; βταρδῖ- 
ολἰϊγ “) τος ἐἘδεῖὶν ρδβὲ ἰπΐο “0, ἐςρες δ! ἰΐ Ὁ ἰὼ ἰδιϊετ νγγὰβ πιδικεὰ ὮΥ δ ᾿ἴπὸ 

(Πρ). --- 3}, Βετε Υἱεϊὰβ το βϑεηβε; (ῦ] κύων, τΞ 355; Ἐ, ἀρνεμσ, τ [25; τεδὰ 
522. --ν Ὅ᾽Ο εονν ἐεέον ; ὃ δεσμούς, ΞΞ- “ΟἿ, Ὀεϊϊετ ἴλη ἾΉ, Ὀσὶ ποῖ Ὑ8ΟΪ]Υ ἂρ- 

Ῥτορτίδῖς, δἴπιςε ἴἃ ἀοεβ ποῖ πδίυγα!υ οοττεβρομὰ ἴἰο ἴῃς μαζὶ ϊεὶ Γ)9; ἴΐ ἸΩΔῪ 
τετείοσε Ὅς Ὀεῖϊετ ἴο τεδὰ 3.0 “ἐσλ (δες ποῖε οἱ [ἢ νυ. δῦους), βου ρῃ 

ιδε τεδάϊηρ οἵἉ (ῦ ἰ5 ἰπίε Πρ 0]. ---- σον τσὶ Ὀς ἴαῖκειι δ νῦ., βοῦς δΌς Ὦ ἔοττω 
82 Ὁ» (Οτ.). Ι[ἱ ἰδ τεδὰ ον Ὁ δ δπὰ ἱγδπείοιτεὰ ἴἰο πεχῖ νυ. : ὡς ὅλαφος τοξεύ- 

ματι πεπληγὼ:. --- 88. Οὐ ἴδῃς ἱῃνετδίου οἵ οἶδιιδεδ ξεε ποῖς οὔ [ἷ5 νυ. δῦουε. 

Τϑε ογὰεσς οἵ Ψῇ ἱβ τεϊδίπεὰ ὉΥ τᾶς Ὗτξεα. --- 94, Ἦ 05); Θ΄, Ὀεῖϊες, υἱέ. --- 
86. Οὐ ῬῈ) κεεὲ ϑιδάς, ἢ 4830 ὁ, ἀδπὰ οἴ. Ενν. ὃ 224 «. --- (]. 2, Ἰαοϊκίηρ ἴῃ (58, ἰς 

ξἰνεο ἰ (δ 6 « ἃ, Ἡ-Ρ, 23, 68, τοό αἱ,, Οομρὶ., ΑἸ]ὰ., δῃὰ, δοοογάϊηρ ἴο 55, 
δεϊοηρε ἴο Θ; ἴδε οπιίβείου ἱῃ Β ἰδ ἱπδάνετίεηςε. --- 36. ἈὉ Ὁ555π; 6 ἔτεεὶγ 
τρώσασα. 11 ΤΑΔῪ Ὀς αἷδο ὈΥ ἐτεεάοχτι οὗἁ ἱγαπαϊδιίου τμαὶ (δ ἀοεβ ποῖ τεῃπάεν 
55; Ὀπὶ τδ15 νοτά, ᾿Ββουσὴ ἐγπιδοιίοδιν ροκεῖθ!ε, δη ἃ ποῖ ππδοοοσάδηϊ τ ἴῃς 

ταγίδσω, ἐς οὶ Ὠροσβεδῖυ, δηὰ ἷἰ ἴπ ΔΩ (δ8ε Ὠδίυγαν οὐλϊῖεὰ ἰῃ δὴ Επρ. 

ττληεϊδιίου. --- 37. 1Ιπ οἷ. τ 38, τερτοἀποεὰ Ὁγ ΘΟ'ΒΞ, ἰδ μοεεθὶς ᾿μουσῃ Βαγὰ; 

85 ἱηφετου οἵ ΟΝ, τ 550, Ὀείοτε "ΩΝ 8 πὸ ἀουδὲ εἐχρίδηδίοιῃυ δα ϊτίου. 
Ἱπιοτίου οἵ 3 ἰς εδεὺ, Ὀαϊ μετ. ἘΠ  ,Β6ΔΙΥ. --- Ἀἢ ΓΥτ; (Βδ κατάγουσαι, ἔτεε 

τεπάετίηρ, οὐ -- γτυννὸ ([46.). 

ΥΠΙ. Ἐχαϊοὰ ἐπποξίου οἵ ἮΝ ἰφάοξα. --- Α Ξεραταῖε ἀϊφοουγόε (οἵ. 
1.5.5), οοῃβίδεηρ οἵ ἵνο οἰοβεὶν τεϊδίεἀ βεοίοηβ (ν. "ἢ δηὰ ν. 5.5) 
μὰ ἱηιτοά ποίου ἀπὰ οοποϊυδίοη. Αδεσ ἴῃς ἀεκοσιρίου οἵ γ)}}5- 

ἄορι δ5 ρυῦὶῖς ἐχβοσῖεσ (ν.} 5) οοπμεβ πεῖ δά άγεββ, ἰὴ ἴῃς ἤτγϑβι βεο- 
ὕοη οἵ νοι (ν." 53) ἰ5 δεῖ ἑοτδι ποῖ Βἰρῃ οπαγαοῖεσ δὰ Βοποσαῦ]ε 
᾿προὔοῃ ἃτροηβ της (586 αἴΐετ τται, ν." 9, ἀα οοηίεῖβ κπον]εάρε, 

το ες, ἀπά ποηοσ, ν. Ὁ 53), δηὰ ἴῃ ἴς βεοοηὰ (ν.3.53) ΒεΙ ροβι!οη 85 
«δεεμεὰ οοτορδηίΐου οὗ Ὑδανε ἰῃ ἴῃς Ὀεκιπηΐηρ ; ἴῃς σοποΙυδίου 
διδῖε ἰἢς Βαρρίπεϑς οὗ ἴδοϑε πο ΟΌΕΥ δεῖ δηὰ ἴὰς ενἱὶ ἕδϊε οἵ 
ἴθοδε ψῦο τεὐεςὶ ποῖ (ν. 3... Ὁ: τ}]8 ἤγτοῦ ἴὸ Ἡβάοτα οἴ. τς 
Ἀγτοῆς ἴο Ὑδινεῃ, Ψ 104. 107, ἀνὰ ἴτε ργαῖβε οἵ ̓ Μίβάοσω ἱπ [οὉ 28, 



16ο ῬΕΟΝΕΚΒΒ 

Βεη-ϑίγα τ Ξ 24, θα. 80]. η᾽-83, 1ξ πιοϑῖ γεβοιιῦε5 τῆς ἰαοὲ ἵπο 
ραββᾶσεβ ἴῃ ἰϊ5 ρειϑοηϊβοδίοῃ, Ὀείηρ ἰῃ (15 Ῥοίηϊ τιοσο δἀνδωοθὰ 
ἴδη τὰς ἀεβοπρὕοι ἴῃ [οὐ. 

1-3. ὙΠ ΙράοῖΣ εἰδηὰδ ἴῃ Ρ]δοθα οὗ ΘΟΠΟΟΌΓΣΡΟ, δπὰ ατίθα ἴο πρδῦ. 

1. οαβ ποῖ ᾿Νίβάοπι ο8}}} 

Απὰ πάεταϊαπάϊηρ αἴϊετ μετ νοΐοε ὃ 
2. Αἱ (δε Βεδὰ οἵ ἱβογσουρδέλγεξ, οὐ ἴδε γτοδὰ, 

Ιῃ ἴδε 5ίγεεῖβ δῆς ἰαἶκεβ μετ βία. 

4. Βεβίάς ἴῃς ψχαΐενναγβ, αἵ [Ὡς ροτίδὶ οἵ ἴῃς ςἰγ, 
Αἱ ἴῃς εἰἴτδηος οἵ ἴδε ραΐεδ εἴ οτῖεβ δου. 

ΤῊΣ ΡὮγαβεβ ἅγὰ ΠΘΑΥΪῪ ἴπε βᾶῖης 5 ἴῃ τ᾿, ΟΪγ Ὑϑάοπι ἰ5 δέτε 
ἀταιηδίςδιν ἀοϑοτ θεὰ 45 ἰαἰκίηρ μεσ βίδῃα. --- 1. ϑγποηγτιαοι, ἴετ- 
ΠΔΙΥ (οτ, Ὀϊμαγγ-ἴεσηδιγ). ἤίεάονι ἀπὰ παρε αη ἔην ἄτα Ἰάδη- 

τοδὶ] πῃ τηεδηΐηρ ; 566 ποῖε οὐ 1τὖ.---ῶ. ϑγῃοηγτηουβ, ἴεσηδῦγ. Τῆς 
ΗΘ. τοδᾶς : αὐ φὰς ἀσαά (οτυ, οη ζῴς 9) φ7 ἀίρὰ ῥίαεες οπ (οτ, 
ὅν) διε γοαα (οτ, τυαγν); ἴῃε ἀξσὰ ῥέαεες ταϊψμς θε βυρροβθά ἴο δὲ 
τε ν 4115 πιὰ ὈαιΠ]διιθηῖβ οὗ ἴῃς Οἱ, ΟΥ Ὀδηοἢ 5 οἡ ἴπε 5βἰτγεεῖβ, οἵ 
τῃς ρῥΙαιίοττηβ οἵ ἴῃς βῆορβ, ψῃϊοῖ ἴῃ Εδβίεσῃ οἱ65 ἃσα 5] 1. ΔΕ εἰς- 

ναῖοα δὔῦονς ἴῃς 5βίγεεῖ, δηὰ νου] Ῥοσγηὶῖ ἃ 5ρεδίκοσ ἴὸ πιδίςς ἰπι- 
561 νἱβῖδ]ς το τὰς ἰὨγοὴρ οὗ Ὀγράββεσβ ; Ὀυᾳϊ σγαὲ Κῆον οὗ πο 5υςὶ 
ουβίοτῃ, ἀπά σοτηρασίϑοη ἡ] τἦ τηλκοβ ἰξ Ῥσοῦδῦὶα παὶ ἴῃς ἴεῖτα 
δεῖς -ὸ-. φλογοωράγαγες; οἵ. οὗ ἢ. ΑΚ τῃοτουρἢαγεβ ἀγὸ οδι]εὰ ποῖ 
2ἐαεες δπὰ ὀγοαέ ῥίαεες (τῆ 3), 380 ἴΠ6Υ ταδὺ ὃς ο4]1εἢ ἀήσά φέαεξ: 
οὐ ἀξσάιυαγς, ἃ8 ἱὰ τ6 (νετς, δονονεσ, ἀποῖμοσ ποσὰ 18 υβ6ὰ) ; 
οἴ, 7. ον. Ῥαγα]]εὶ ἴο τὴϊ5 18 τὴς ἐχργεββίοῃ ἐπ δε ϑέεζς (Ὠοΐ, 85 

ΚΝ. τυλεγε τδε ραήὰς νισοῖ). Οτκ. ογαηἱβ οϑβ δὲς γοσά, τοπά ἐπηῦ 

ν.3: οπ 1ὴ6 ον τωνιριῖΐζς σἦδ ἐς, σγεϊα ἑὰς τυᾶγςε «ἀξ τέαπαῖρ, (ὰς 

οὐ τοὰ ρῆγαθα ΤΩΔῪ Ὅς ἃ ρῖο55 ΟἹ ἴδε ρῥσεοεάϊηρ εχρσζεβϑίοῃ, δαὶ 
Βοι}ο Ωρ ΘΕ ΙῺ5 ΠΘΟΟΒΘΑΣΥ ἤεΙα, δηῦ, ἰῃ ἴῃς ἀὔβθηος οἱ δηγίπίην 
δεῖεσ, τ[ῃ15 Ῥῆγαθε τὺ ὃς τείαἰπεα. --- 8. Θγποηγτηοιβ, ὈΐΏΠΔΙΥ. 

ὙΜΉΠε ν.5 τλυ5. πιρθηϊτίομβ ὁπ βοτὶ οὗ ρυδ]ὶς ρἷδος (ἴδε βΞἴγθεῖ), νἢ 

ξἰνες ἴῃς οἴδοσ βογῖ, ἴῃς οἰϊγ- ζαῖεβ, νοῦ ττεγε σοιησηοῃ τηθθηβ- 

ῬΊΙδοθ5 ίοσ οἰτΖθηβ, ἴκε ἴῇς Οτεεῖς ἀροσα δηὰ ἴῃς Ἀοιμϑη ἰογυπ ; 

866, ἕο εχ., [υ. ΟἿ", 2 ὅδπι. 15, Ὀι. 2215, 7ετ. τη, ψΨ ὅ9 2, Τῆς 
ἴῆγχος Ἐχργαβϑίοηβ ἤθτα υϑοά ἀγα τηογεῖν νασὶοὰ ὑγᾶγβ οἵ ἀδϑογ δίῃ 
ἴῃς ϑρᾶος δἱ ἴῃε ραῖεβ ψγῆετε τῇθῃ τοὶ ἴο ἰαἰκ. Εὸσ ἴῃς βϑεςοηὰ 

τῃς Ηεδ. πᾶβ δὰς πσιίὰ (ΕΥ̓͂. ἐπ }) 47. “άε εἰν; πὸ δου!ὰ ρεῖ- 
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ἘΔΡρ5 τεδὰ ἐπ), η»οηπ) οἵ φὴς εἰν. Τῆς γχαδες (Ἰἰϊ. ἐρονς) ατὲ ἴῃς ορεη- 
ἱηρβ ἰὼ ἴῃς γαίεισαγς, τὰς Ἰαϊῖον Ὀεΐηρ εἰδδοσγαῖς βίσυοΐυγεβ, οονετοὰ 
ΜΑΥ5 ΠῚ ἃ ἄοοι δῖ βᾶο δχίγογα Υ ; ἔου ἴῃς Δ1}} ρῆγαβε δον οΥ 
“δε χαίεισαν 8ες τ, 705. 85,1 Κα. 22, 7εσ. 1", ΕΖ. 85.:: ΤΆ οουρϊεῖ, 
1805, ἀο65 ποῖ τπηεηϊίου τῆτες ἀϊβοτεηιϊ βροῖβ (ου τη ϊ5 5ἰάς, οὐ τῃδὶ 
5ἰάς, δηά ψ] τίη ἴῃς ραΐεναν), Ὀυϊ χίνεϑ ΟὨΪΥ ομς ρἷδος. ὙΒΟΌΈν ΟΣ 

τε ἴδτοὴς [ΠΏ οτ Ὁ Πβάοτῃ ροθ5. [ποιοδὰ οἵ ἴδε ἱπιπηοάϊαϊς νοσὰ 

οἵ Υδηνεῖ, νιϊοῃ τ[μ6 ρσορῃεῖ δῃπουποαβ, ἴδ βαρο Ὀγοοϊδί 5 τη δ 8 
οὐ σοην] ΠΟ; οἵ ταϊϊοηαὶ ᾿ἰΐς, νῃῖςῃ, δοόνενοσ, ἢς ἰἀ ΘΠ ἢῆδ5 ψ ἢ 

ἴδε “1}} οὐ Οοὰά. --- ΒΙοἶκ6}} οταῖῖβ ν.ὅ" δ 25 ρίοβϑἝβ, ἀῃὰ ἴῃυ.5 τηδῖςεβ 
οὔς Τοουρϊεῖ ουΐ οἵ νι. ̓ , ἀηὰ 5 νγὰ8 ροτῆδρ8 ἴπ6 οτἱρίῃδὶ ἔοστι : 

Ῥοες ποὶ ΝΥ ̓Ιδάοπι ς8}}} 

Ἀπὰ πάετβιαπάϊηρ υἱῖετς δεῖ νοΐοεῦ 
1η ἴῃς πίτεεῖς εῆς [Δ Κ65 δεῖ δίδηὰ, 

Αἱ ἴδε ψαϊενγαγβ οτἷεβ δἱουά, 

4-21. Τ|ι0 ἰδϑολιίηρ διὰ [πὸ τοτνασὰς οἱ  Ἰδάοπι. --- ΑΔΕ δὴ 
ἱπιτοἀυοἴίουυ ἀρρθᾶὶ ἴο τηθῃ (ν." ), ἴδ βεοΐοῃ [1115 μδίιγα!γν ἰηΐο 
ἵνο τηδίῃ ραγίβ, ἤσβι (ν. 1), ὙΥ ἰϑάοπιβ εἴῃῖςδὶ Ἄἐχος!εηος (Β6σ ἰπ- 
δ Ππιςοῃ, ν.5 5, ΠΟΙ ΒΌΡΟΥΟΥ ΟΥνΟῚ βἰϊνοσ, εἴς., ν.᾿. 11). δηὰ βϑδεοοηὰ 
(ν 51 οἸΩΠΩρς ν. 5 Ὧ5 βογὶ 4] ἰῃβεσιϊοη) μοὶ ἰητε!]δοῖυδὶ δια!- 
πεῆςα (5ῃ6 ΘΠΔΡ 165 Κίηρβ ἴο τυὶς ψε}}, ν.}Σ 1616 Δη ἀϊβρεηβ68 τίομε8 

δηὰ ΒοΏΟΣ ἴο ἴμοβα ψῆο ἴον Ππεσ, ν..7.3), Οἵ, 700 28:5}, Βθη- 
ϑιτὰ 117... Ὁ 184. 50]. γ5.} 85, ͵ 

4,ὅ. ἘΠ6 ΔΡΡΟΕΙ. 

4. Το γου, Ο πηεῃ, 1 (Α]], 

Απὰ ΤΩ ΔΡΡΕΔ] ἰ5 ἴο ἴῃε 5018 οὗ τι 6 ἢ. 
5. 1ϑσζῃ, Ο γε βἰπιρὶς, ἴο Κπονν ὑυπάεταίδηάϊηρ, 

Απάὰ, γε ἔοοϊβ, ἴο ππάεγείδηὰ νυ δά. 

4, Θγποιυπιοιβ, ἴεγηδγ. Τῆς [ΕΙΤῚΒ "μέλ ἃπὰ τοης 97 νιέη 
ΔΌΡΘΑΣ ἴο ᾿δῇ αὐ εἶσσ:ός 97) νιόη, δπὰ ἴο ἰηάϊοαῖς ἴῃς νει ο τ᾿ 5 

σεν οἵ ἴπε υπίνογβα! τ οὗἁἨ [ἢ τηϊββίοῃ οἵ Ῥβάομι, νγῇο 56} κβ Ποσ 

ἀἰδοῖριεβ διιοὴρ [ἐν δηὰ τοῖο, Ἰεασηθα δηὰ υπϊεατηεα. 42- 
διαὶ 5 ᾿ξ. σνοΐεδ. -- ὅ. Θγποηγτηουβ, ἴοσηασγ. [{ἰ.: ἐσγιῤγελεηά, 
7κ εἰνιῤῥίκ, δέρεγεδοη, απο, γε γοοΐς, εονιῤγελεηδ τοίξάοσι. ΝΥ ̓Ιβάοτα 

ἰς ἴῃς βαρε᾽Β ἰάδαὶ ϑοῆεῖης οἵἉ [1ξπ, ἴο θῈ βουρῃξς Ὁγ ἴμοβε σγῆο ἢδνε 

᾿ξ ποῖ ; [ΠΟῪ πιυβὶ βεῖ τποιηβεῖνος ἴοὸ οοιρσοῃεηα 115 πδῖυτε. Οπ 
“ἡηρίς δηὰ 7)οοἱ 8εὲ6 ἠοῖςϑ οἡ τ’ 3, Τῆς Ηδῦ. νοσὰ ἤδγε γαπϑοἰαῖεά 

"»ν 
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Ὁγ “παάϑνείσηαάηρ ἰα ἰλᾶῖ τ ΔΙΟΝ ἴῃ τ᾿ 5 τπἀογοά Ὁγ σαραείίν (ογνια) ; 
ἴξ τοεᾶπ ἴγὰς ἱκηονίεαρε οὗ ἴῃς ὑγῃοίρὶεβ οὗ 6. Τῆς εἰρηϊῆςα- 
οῃ οὗ [με οοτγεβροηάϊηρ ἴθδιτῃ ἰῃ οἷ. 2 (11, ἀέαγ ἰ5 φίνοῃ ἴῃ 
Ηος. η"): ρῤλγαΐνε ἐς ἤἶξε α εἰδν ἄρυε, τοϊζέσω “τηςε. Τῆς σουρ- 

Ἰεῖ τὺ Ὀς τεπάετεά : Υ ἐπεχρεγίεσεα, ἀεφωΐγε ἐμήσλδρεμες --- γε 

ἐουρλέζες, ορεδγαεε τοϊξάσνε. --- ΤῊς 1,Δἴίη αγα ἢ85 5 ΤΩΡΙῪ γέ σοῖς, 

“υέ ἀφεά (-Ξ «εἰ γον» »εΐρα 9»), ἩΙσὮ ἀοα5 ποῖ πιαἰϊπιαίη ἴμ6 ρᾶσ- 

811ε]ἴδυὰ οἵ ἰθστιβ. Τῆς τεπάεγίηρ οἵ ΕΥ̓͂., δε γ6ὲ 97 απ τκάεγεζανα- 
ἐπρ ἀεαγί, ἀοεβ Ὀοῖ ψίνε ἴῃς 8εῆβε οὗ ἴἢς Ἡδῦτεν, ἰῃ πἢϊο τῆς 
ἐχπογίδιίοη 5 ἢοΐ ρμαδγείσμα ἐπὶ γοι» νιἰκα, Ὀὰϊ σῤῥγελεμα απα 
αῤῥγοῤνίαϊε ἐλε ἑάξα φΓ τοϊτάρνι. ΤῊς πτίῖοσ δοοοσαϊηρὶν ζοε5 οὔ 
ἴο 16}} νιμδὶ νβάοαι ἰ5. 

θ6-9. Ὑ ράοΣι ἀθοϊατοα ΒΟῸΣ :ΒΟΣΔΪ ΘΧΟΘΙ]6Π06. 

6. Ηδες γε, ἔοσ 1 βρεαὶς « νεγϊγ, " 

Απὰ {δὲ υἱΐεταπος οὗἉ ΣῪ [8 ἰ5 εἰρδῖ, 
ἡ. Υεδ, τὰῦ τπιουϊδ ἀΐδοουτεε γα, 

Αδά « ἔαϊβε 1105 γε πὶ δδοιηϊπδίίου. ἢ 
8. ΑΙ! τε πογὰβ οἵ τυῦ που δγε Ἰαβῖ, 

εὐ [ἃ ἴδεααι ἰβ βοιδίηρ ἔα]5ς ἀπὰ στοῦρ. 
9. ΤΕΥ δζε 4]} ἰγὰς ἴο ἴβοϑε σγῇο υπηἀεταίδηά, 

Απὰ τεἰρδι ἴο [οβε νξο πὰ ἱεηονίεάζε. 

ὙΠ656 νοῦβ65 ἔοττῃ ἃ βτοῦρ οὗ ΔΡ ΒΟΥ 5Π15, 41} βαγίηρ δ ϑίδη ΔΙ 
τῆε 5βάτης [Ὠίηρ, νίτ νατγίδτίοηβ οὐ ρἢγαβθοίορ. --- θΘ. Θγποηγιηουβ, 
ἰογδῖγ. [πειςδὰ οἵ σέγεν (11. γερὴ 6) ἴῃς Ηδςθ. μα8 φγέμεες, οσ 
Ῥετῦδρβ φγίηπεεν (ποόδδ) ἐέηρε (ἘΝ. ἐχεεξοη ἐλέμρε), ἃ ἴδττὰ ἤογα 
ουΐ οἵ ρῥἷδοςε ; ἃ 5]ἰσίις οἴδηρο οἵ ἸεςἴεΓ5 χῖνεβ [ῃ6 ψοτζὰ υδεὰ ἰῃ ν.", 
ταϊρλζογιναγά, ἀσπερί, σε ἐλέμρε, οοττεβροηαϊηρ ἴο ἴδε γήγλ οὐ 

γήγὰν ἐλέπρε 'ὰ τς ϑεοοημὰ οἰἶδιι868 οἵ ν." ἀπὰ ν᾿. ὄζίβεγαπεε ἰ5 1[1|1- 
οὐαὶ ὶν σῤεμέμρ. ---- Ἴ. ϑγποηγτιωουβ, [ΕΓΏΔΙΥ. Τὰς ἰηϊτίαὶ ῥασιὶοὶς, 
ΒΟΙΔΘΙΠ165 -- “ον, ἰδ ἤδσα Ὀδίζο ἰΆ ΚΘ ἃ5 δβϑανεγαῖναε ; ν.ὔ 15 ρᾶσ- 

4116] το, ποῖ ἐχρίδηδίοσυ οἵ, ν3. [Ι͂ἢ οἱ. 2 ουγ Ηθῇ. ἴδ5 σ»πα' τυΐεξεά- 
πές ἐς απ αδονιίκμα δον τ μὲν ἄῤῥε, ἰὰ πιϊοι τὰς Π1ρ5 τὲ ροβθιοδὶν 
ἀεβοπ θεὰ 85 τοϊεοσῖηρ τις κά π685 ἢ πόστοσ ; θαϊ ἃ ποσς Ὡδίιγαὶ 
τεδάϊηρ 15 βυρβρεβίοα ὉΥ 1253, δε ἐἔῥ᾽ γέ απ αδονιέπα ἴοι ἐὉ 
γαλευεὰ (εἴ. 1632), ἀπὰ Οτῖκ. Βεῖε μᾶ5 μεΐε ἄῥε αγὲ απ αδονιέπα- 

4 Ηεῦ.: ἐτοείεκέ ἐλέκρ: (}). 
ΤΗ060.: τοέρξεάε:: ἐς αδονείπαδίοη (9 ψὲν ἴβε. 
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ἤση ἐο 'πδ; ἴπε οἴδηβε οἵ βδεῆβε σϑαυΐγεβ Π0 βτεδῖ οἤδηρε ἰῃ ἴῃς 
Ἡεῦτεν. --- 8. ϑγηοηγτοοιιβ, Ὀἱμδγυ- [ἜΑ (ΟΓ, ἰεγηδιγ). Ζμ:2, 
τι. ἐπ με (ΕΝ. ἐπ γιρλικοισηδε:) τὸ ἐπ ἀεεσγάσπεε τοί δὰ γρλ 

(ϑεε ποῖδβ οὐ τ 2᾽, ἢ), ἴῃ οοπίταϑι ψῖῖἢ τὰς λαζε δηά της οἵ ἴῃς 
βεςοπὰ οἷδυβ6, ΞΒΥποηγτοουβ ἰδστὴβ ἢοβε οΟγ βίμαὶ, Ρ γϑίοαὶ 86 η96 ἰ8 

ἡισίείχα οἱ “γοσξεά; ἴῃς ἢτβι ὀὁσουτβ ἰῃ ῬΊ. ΟἿΪΥ δετε (οἴ. ]οῦ ς}); 
οἢ ἴδε βεοοῃά 8εε ποῖς ου 25. --- ὃ. Θυῃποηγτιουϑ, ἰἴεγῶϑιγ. Τῆς 
βεηες γγάδ, γέ ἴον ἴδε δά. ἰῃ ἄσβι οἱ. ἰ5 αϑϑυγεὰ ὉΥ 2 ϑϑίῃ. 1 σ᾽ 
Αἴ. 4.) 158. 0} Ρτον. 45, δῃηὰ ἴῃς βεοοῃά δ). 15 ἰἀεητοαὶ ἴῃ 
τοεδηΐης πῖτὰ ἰμαὶ οἵ νι. Ὑγηαῖ ἰῃς νεῖβε 88γ5 5 ποῖ [δαὶ γ᾽ 15- 
ἀοπι5 νοσὰβ ἂγὲ οἰβᾶγ, ἱῃιθ  ἰρὶ Οἷα, δἰπιρίς ἴο τὰς ἰῃβίγαοιεά," δαϊ 
ἰθδὶ 186} σοτηπμδηα τπαπηδεῖνεβ 8ἃ8 ἴσας; ΕΝ. άξέμ ἰ δι δἰ ζύουϑ, 
θείην ΞΞ οἰἴμεῖ ἐσυδ (848 ἰἱῃ ΑΝ. 138. 405) οὐ εἴζαν, Ὀὰϊ πεϊϊμεσ οὗ 
ἴμεβε βεῆϑεβ ἰ8 οοϊτεοῖ. -- Τῇ νέῖβε 8 8ῃ ἀρρεδὶ ἴο ἴδε πιογαὶ 
ςοηϑοϊουβη 688 Οὗ τ6ῃ, ΔΗϊγπιίηρ τπδὶ μῈ τῆ τηαεγείαπάς ἴῃς ἴτας 

τεϊδοη 5 οὗ "δ, ψτῇο "μας (Αἰϊαϊ 5) πιογαὶ ἐμοινεσε, ὶ}ϊ τεσοζηΐζα 
ἴδε τοῦ οὗ ͵ϑάουι 5 ποσάβ. ΤῊ 5 δθιττηδίοη βιδῃα8 δἰπηοϑὶ δίοῃς 
ἰδ ΟΤ. [πῃ ΕΣ. 1:8" ἴδετε ἰ5 ἴῃς δβϑυτηρίίου ἐμαὶ (Ὡς ῬΘΟΡΪΘ ἱζῆο νυν 
ἰδ τοῖς μεαγῖβ ἴπδὶ Ὑδῆνεϊ 5 πιογαὰὶ ργοοσάυτγε ἰ5 τίρῃϊ ; ἤετε τὰ 
νᾶνς ἃ ἀΐτεςϊ τεοορηίοη οὗ ἴδ6 ἱῃβίρῃς οὗ ἴῃς οοπβοίθηςθ. ΗοΥ 
ἃ ἸΏΔῃ (ΟΠ168 ἴο υπαἀετϑίδηὰ ἴῃς πιὰ τῆς βασὲ ἀοεβ ποῖ 88γ. Ηἱἰβ8 
Ῥίεϊυτε 15 οὐὐεσῦνε δηὰ 5ἰδῖϊνε : ἴῃς ποι]ὰ ἰ5 ἀϊνἀ δα Ὀγ δἰτ ἰηῖο 
ἴῃῆε ἴπο οἾ48565 οὗ ἴῃς νῖϑε δηὰ ἴῃς ἰοοΐβ, ἀηὰ ἴξ ἀερεπὰβ οὐ ἴδε 
τιδη᾿ 5 ὙΠ}} ἴο τδο ἢ οἵ ἴλ686 ἢ 58:8}} Ὀεϊοηρ. [πα ἴς ΝΤ. ἰἂς 
πελζοβὶ Δρργοδοῖι ἴο [8 σοποδρίοῃ οὗ τιοταὶ οἶδϑθ68 ἰ5 ἰουπὰ ἰῃ 
ἴὰς Βουπ Οοβρεὶ. 

10,11. Τὸ εαρὸ ἀϑοῖϊδσοιεὲ [86 Ὀσγϑοίουβηθε οὗ ̓ ίϑάοσε. 

10, Ταζκε γε ἱπείγυςτίου δυὰ ποῖ εἰϊνεσ, 

Απὰ Καονϊεάσε ταῖμεῖς ἴμδὴ οποίος ροϊὰ, 
11. ον νυ βάοιι ἰδ Ὀεϊΐεν ἴΒδῃ οοταῖδ, 

ΜΗΔ πεν ἢο ἰσεδδυσεξ δ σοιηρᾶσε. 

Τὰς βάπιῈ τπουφῆϊ 15 ἑἐουπὰ ἰῃ 2.5 5, ου να ἢ 866 ποῖοβ ; 8} ἰς 
βι δαίΔὩ[14}}γ ἰἀΘητοα] ψῖ 4... ὙΠετῖς (πὰ 50 8.3) [μα τενθῆυς οσΣ 
ουΐσοτπις οὗ νυϊϑάουι ἰ5 ἐχίο θὰ, πετε πνίβάοαι [196]. --- 10. ϑγποηγ- 
ἸΏΟΥ5, ἰΤΏΔΥ. Τῆς ΗΘΌΣΕΝ [88 »ν ἐμεγμεδον, Ὀὰϊ ἴῃς οἰπηρίς 

Φ Κρδιηρθδυβεῃ, δαά, ἰβ μαζὶ, Ὠοἰἐσεοῖ. 
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ποὺῃ (45 ἴῃ ἴῃς Οτκ.) δῆβνεῖβ Ὀείζοσ ἴὸ ἴῃς ἀποτυζεασε οἵ Ξεςοδὰ οεΪ., 
δηὰ ἴο ἴῃς τυΐσρ» οἵ νι, ὙὨε βρβᾶϊκοσ 5 ἠοῖ γ᾽: ϑάοιι, δυῖ ἴῃς 
βᾶσε: ἴδε πιοδβῖ ἀεβίσδυ!ς [πη ρ ἰῃ ἰδ, ἢς 58γ58, ἰ5 ἴῃ ᾿πδίψῃς σοι 
ΦΏΔΌΪΕ5 ΟὯδ ἴο ογάεσ ομο᾿β ᾿᾿ΠῸ Ὁ τῆς βίδηάδσσζὰ οἵ ἵπἢ --- ἰὰ 
Ῥοΐπϊ οἵ νίενν ἰ5 [ῃαϊ ποῖ οὗ ἴῃς ῥσορδιεδῖβ δηὰ ῥβδὶἰβῖβ, Ὀυϊ οὗ ἴῃ ε 
γουηρεσ 50 Π00] οἵ [ἐν βῃ [ὨίπΚοτβ. ΟἹ, 473. Ολοίεε ρολέ ἰ5 ἀουδιῖ- 
1ε85 ἴῃς 88π|6 85 ἴῃς με χοζά οἵ 3.5, φοϊὰ να]υδῦϊς Ὁγ ἴδε χοϊά- 
ΘΙ 8 δίαπἀατά, ΤΉς ποτὰ τεπάεγεά εἀοίεό ἰ5 ἐοαπά, ἰπ ΟΤ',, οὨἿΥ 
ἴῃ Ῥχονοῦῦβ." --- 11. ϑγποηγιηουβ, ἰαγηδιγ. ΟἹ εσγαξ 8ε6 Ὠοῖς ΟὨ 
343, Ζ7γεασμγες ἰβ8 ᾿ΙΈΘτΑῚγ ἐἰσείγαῤῥε ἐλέπρε (85, ἴου εχ., ἰπ Ηδρ. 27), 
8ἃ δεηεγδὶ ἴεστ ἱποϊιἀΐηρ 4}} [ἰπρβ οἰ ἴο Ὅς ναϊυδῦϊς. [πειοδᾶ 
οὗ ἐπ εονρεβαγε τοί ΜῈ ΤΩΔῪ τεπάοσ 4γε ἐφμαί Ὁ. 

18. Τηΐβ νεῦβα 18 ἢοὶ ἤδτε ἴῃ ρίδος, Ὀυΐ ἰζ 8 ποῖ οἰδᾶσ νῆοσο ἰΐ 
δ ἴο θεὲ ΡῬυῖ. [τ ποῖ ΟἿΪΥ ἰπιειτυρῖθ ἴῃς σοπποοϊίοη Ὀεΐνεεη ν.} 

δηὰ νι" (ἴῃ νοοῖ τὰς ἰπις!]δοῖα8] Ἔχοθίθηος οἵ νϑάουι ἰ5 ἴῃς 
τῆοιθ), Ὀὰϊ 118 ἴ0η6 ἰ5 ποῖ ἴῃαϊ οὗ ἴῃς ταβὲ οὗ ἴῃς οπαρῖεσ. [1 
ἀϊῆετβ ἔτουι 6 ραγαρταρὰ ν. δ (τ ἢ ἢ ἰδ τοβετι Ὁ]65 ἴῃ ἃ ζϑηοσαὶ 

ΜΔΥ) ὉΥ ἴῃς υ8ς οἵ ἴῃ Ἔχργαββϑίοη “ἦε γα» οΓ γαλενεά; ἴῃ τῃῖ5 
Ῥδσδρτδρὴ ἰϊ ἰ5. ψ τὰ τηογαὶ ἰηϑιραι, δηα ἢοὶ ττῃ το]! ρίουβ ἔξαγ, ἴπαὶ 
ἴδε ντὶζεσ 15 ἀθαϊηρ, δηὰ εἰβενῆοτε ἰῃ Ῥγονοτὺβ τῆς ,εα» οὐ γαλισελ 
15 ἀεβηςὰ ΟὨΪΥ ἰπ ζἝηεσαὶ ἰθιπτηβ (45 - υυνἱϑάοπι, τὖ οἷ τς ἶἷβ, ΟΥ 85 
βοῦσορ οἵ δἰεββίηρ, τοῦ 1455. 5 1033), ποῖ ὈὉῪ ἃ βρεοϊῆς τηοσαὶ Ἵοῃ- 
τεηὶ (ἴῃ τό πχδῃ ἀερατὶ ἔτοτῃ εν] ἐν 2ῶε ,εαν οΓ γαλισεάλ). ἘΠ5ε- 
ὙΠΟΓΕ ἴῃ τη ϊ8 οπδρίοσ δῆ ἢ 15 5Βροίκεῃ οὗὨ ΟἿΪΥ ἴῃ ἢΐ5 γεϊδιοη ἴο 

νϊβάοπι, εἰ οσ 85 πεῖ ἐτπἰεπὰ (ν. 5.51), ΟΥ 845 ρταηίίηῃρ ἔδνοιβ ἴο Πεσ 

{Πεῃάς (ν. 5). Τῆς ἢγβι οἴδυβε οὗ ἴῃς νεῖβϑα 18 ἃ ψεποῦαὶ ἀςοϊασα- 
ὕοῃ Ὡο ἢ (ἀρατὶ ἔτομι ἴῃς αἰ συ βἰδιεαὰ δΌονο) ταϊρῃϊ ΚΞἰαπα 
ΔΩΥΝὮΕΤΕ ἴῃ ἴΒε δεοϊοη 1τοἰ--2δλ'δ; ἰξ 15 οὐ θὰ Ὀγ ΒΊοἶΚ6}} 85 ἃ 
δἰοββ βυπηγηίηρ ἃρ ἴῃς σοηίεηϊ οὗ [ἢ νεῖϑθβε. Βαυΐ ὄνεὴ ψὶ ἢ (ἢ 15 
ΟΥ̓, ἰβ5οῃ ἰΐ 15 ἱπῃροβϑι]α ἴο ἤπὰ ἃ παίυγαὶ ρίδος ἔοσ ἰῃς νεῖβε ἴῃ 
1158. σμαρίεσ, [πη ἴῃς βεοϊΐοῃ ν. δῦ (6 τμόπὶῈ ἰ5 τῇς τὰ 1655 
οἵ ἴῃ ἱπβισυσοη οὗ γν͵βάοπι, δῃὰ {πὰ τπιεποη οὗ 2γίαε ἰ5 ουαἵ οὗ 
Ῥίδος, ἀπά ἰΐϊβ τῃουρῆϊ μὰ5 πὸ ϑρεοίαὶ γεϊδιίοη ἴο [ῃδὶ οὗ ν."7, αἴεσγ 
ἩὮΙΟΝ 1 5 ρυΐ Ὀγ Βίοϊκε]. Ὑ)ε τηυβὶ τπεγείοσε σοποίυάς τπαὶ τἰῃς 
γεῖβε, τῃπουρὰ ἰουπὰ ἰῃ 41} (ῃἢς ΑἸς. Ὗτβ5., 15. ἃ 8οσῖθαὶ ἰπϑεγίίοῃ. 

4 Οἵ δηοίεηι 5ειαίὶς τπεϊῃοάς οἵ ργεραγηρ βοϊ]ὰ, οἴ, Βδνηϊπβοη, ῥέσπέεία, (Ὦ. το. 
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ΜΔῺΥ δυο ἈρΒουβηηβ παῖς ἀουδ1685 ἰῃ οἰτουϊδϊίοι διωοηρ ἴα 
Ἰελγηεά, δηὰ τεσα ΟσσΑΒΙ ΟΠ Δ}}Ὺ ἰπβεσίεὰ ουὔΐ οὗ ρἷδος. ἨἩδῦ.: 

Τα ἔεας οἵ Υδδυεῃ ἰς μαίγεά οἵ ον]]. 

Ῥχάε δηὰ διτόοβδῃςγ, 

Τῆς ΜὯγ οἵ εΥΪ] δηὰ ἴῃς του οἵ [δἸϑεβοοὰ 
ΟῚ Βεῖε. 

Οτ, οὐ την ἴπς ἢσβί ᾿ἰης : 

Ῥῆάε δῃὰ διτοζᾶπος δῃὰ εἰ] 1 

Απὰ ἴδε τοουτῃ οἵ (αἸδεμβοοὰ 1 Βαῖε. 

Τῆς ἱποοῃοϊῃη!υ οὗ ἴδε ἴἵνο ρατγίβ οἵ ἴϊε νεῖβς, 85 ἰξ βίδηαβ ἴῃ ἴῃς 

Ηοῦ. τοχῖ, ἰ5 οὐνίουϑ : ἴῃς ἤγβι ρασὶ [5 ἴπε βαῦε᾽ 8 βἰδίεηθη οὗ ἴῃς 
τεϊδοη οὗ τεϊϊσίοι ἴοὸ ενὶὶ ; ἴῃς ϑεσοηὰ ῥατὶ 18, ἸΏ ἴῃς σοππεοοίίου, 

ἩΝιϑάου᾽'5 βἰδίδπηεηϊ οὗ εν δἰ[τυᾶς τοναγὰ ον]. Τῆς ταγιμπνὶς 
ἉΙΔΏροτλ Ὡΐ 5 ὈΔα, δΔηὰ 5 ποῖ Ὀεϊϊετεά Ὀγ Οτκ.: δῴε “αν 97 ἐλέ 

Ζονγά λαίες τηγίσλέεομεηπεες ἀπά ἱμεοίσησε σπά 2γἰας αμπα Τὰς τυαᾶγς 

ο΄ τυϊεξεα τιέη, απά 7 λαζε ζλε ἐογγωβέ τυᾶγς οἵ δαα νιφη. Οὐ τῆς 
οπϊβϑίοῃ οὗ ἢγβὶ ᾿ἰης 866 αῦονθ. Τῆς ΒθηΠτθηϊ οὗ ἴδε νοῖβα 5 ἃ 

(τη αγ οας ἴῃ Ῥτονοσθβ ; 8ες 212 612} 113 165, Χνίάε δηᾶ 4»γ0- 
ζαπῶν τὲ ἰάθητοδὶ ἰῃ τηδδηΐηρ ; ἴῃς ἢγβῖ ὁσοῦγδ ΟἿΪΥ ἤότγὸ 'π ΟΤ',, 

ἰὴῆε βϑοοοπμά ἰς ἰουηά ἰῃ τ6᾽8, ἀηὰ ἰῃ ΟΤ. οϊδῃ οἰβονῆοτο. Οἡ 

“αξελοοά (111. νιμδὶ ἰ5 τυτηεα ἀνᾶν, παῖ 15, ἔτοσῃ {π||8}} 8εὲ6 Ὠοίεβ - 
οἡ 2. 6} 

ΥΠ:. 1. 3) (σϑῖοι Ψ, [0] ον ἐχδοῖγ, απὰ δ᾽ τῖτ οὐ νασίαϊίο) 15 βὰρ 
Ῥοπεὰ Ὁγ ἴδε οοπίεχι. ΟΘΟΒΚΑ σὺ... κηρύξεις ἀπὰ ἵνα... ὑπακούσῃ ([οτ 
ῬΟΡ 1Δ0); Ῥτόςορ., ἢ Η-Ρ 23, τόθ, 147, 157, 295 Α]ὰ., διὸ σὺ... κήρυξον, 
δηὰὶ δ μας Μ)3}} ὉΘΌ, Ξξ 125, Ξξξ διό, ϑίπος [8]5 ἰ5 ἃ βεραγαῖς ἀἰδούαίεο; ἃ οοη- 
πεοίΐηρ 125 ἰβ ἱπιρτοῦδοῖς. Τῆς παῖαγαὶ βαθ)εοῖ ἴῃ Ὁ 15 ὙΝ βάοσα᾽β υἱΐεγαποε, 
δηὰ ἴῃς ἼΓκ" ΡΌΦ οἵ (΄ ἰ5 ἀουδιεββ βοσί 4] οττοσ. --- 3. ὙΥῪ Ὧν ἰ5 οὐντιεὰ ὈΥ 

6, νυϊ τ8ὲ τὨγιμπι τεχαῖΐγεβ βοῆς νγοτὰ Βεζε, δῃὰ ποιϊμίηρ Ὀεῖζες οἴετγβ ἰϊβεὶ,, 
Βὶ. οὔίεδ ἔπεβε δπὰ ἴῃς ἴἵνγο ργεοεάϊηρ πογάβ, δπὰ ν.δβ, γεδάϊηρ (ν.Σ 8) γ"3 

Ὁ ὈπΓ Μ2Ὸ ΠΥ) ΓΏΓΣ; ἴδε πιδίπἴεπδηςε οὗ ἴῃς (0}}] ἔοτπη οἵ 38 ἰ5 ἰανογεὰ ὃν 
Ἰπΐῃ ΤΗε ἀμβοον Ὁ ὯΔ ἰ5 Ὀεῖζες ἴδκεη δὲ ἴδε δησίναϊεπὶ οἵ ἰΐξ ραγα!]εὶ 
ΤΌΣ οἵ δεςοπὰ οἱ. 35) Ὄ ΦΝΊΣ, Θ ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν ἄκρων, Ὦ, ἐπ τενενεῖς ἐχεεί- 

τὴ ον υεγἸεἰδις. 3[Βὴ ΓΝ2 ἰδ δοτῖραὶ Ἔττοῦ ἔου Ἴ)2 (ν.39), οὐ βοββὶ Ὁ] Ασαπιδίβτη. 
-ϑ Ἐ) τ "Ὁ; Θ δυναστῶν, ρεζδαρβ ἔοσ ἀστέων (]85.). Ὁ ἰδ υβεὰ οἵ ἴδε 

τοῦτ οἵ ἃ ν6]} (Οεῃ. 293) οἵ οἵ [πε ὕπάεγνου ἃ (ᾧ 691}(16) 1411) οΥ οἵ 

ἴδε εαπτὮ (6 επ. 411), Ὀαϊ πονεῖ εἰδενβεῖε οἵ ἴῃς επίγαῃος ἴο ἃ οἴἵγ. Ὦ ἡμχία 
βονίας εἰντἑαδῖς, ἴτεε τε ἀθτίηρ, Ροβϑι Ὁ. τεδάϊωρ 200. “Ῥ 05 ἰδ ραγαἹ]εὶ ἴο 92 

ἰῃ 151 (05 ννὩϊς ἢ δες ποῖε), πιὰ τωλῦ ὃς ἃ ρίοββ; Οοτῖ βυβρεδὶς πν Ὁ δα ΡῸ:- 
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δι01ε εὐπεπάδιίοα. Τῆς ἴνγο ρδβδαρες, 15. 5: 81:.:ὃ, ἤδνε ριοῦδοΥ αεοϊεὰ Ἄεδοβ 
οἴδετ, διὰ ἱξ ἰβ ἀἰδῆουϊ! ἰο τεβογε ἴδε ἴσὰς ἰεχί. ΝΙ2Ό ΓΔῪ ὃς ἴδίκειι δ 

Ἰοςδῖνε, ψἰξβουϊ ρτεροείιίοι. --- 4. ἢ) οὐνν (εἰδενβετε ΟὨΪγ 188. 521. Κὶ 1415) 
Βεῖε ΞΞ, ΟἽΝ ))2, ξξ ἄνθρωποι; ἴῃς αἰκιϊποϊοη νὰ ϊο ἢ δεεαιβ βοιπείίσηες ἰο ὈῊ 

ταδὰς (Κ 4912) 62Κ|0), οἵ, 124. 22), Ὀεϊτεοι: ἽΝ “2 δηὰ ψν “3, ἰδ οἱ σοπξει- 

Ρἰδίεά Βεζα. --- δ. ἈῈ 25 υ.25, Θ΄ ἔνθεσθε καρδίαν, τ-- 3.) Ὁ), ἴο νι μῖς τὰς οὔ- 
Ἰεςτίοι ἰ5 ποῖ 50 πιο {παὶ τῃς τεσαοῖς οὐὐεοῖ ἰδ ποῖ ἐχρτγεβδοὰ (έοσ ἴδε 30 γὺν 

οὗ 1 86πι. 432 οὔεῖβ βυρρογὶ ἔος βυςἢβΒ6 ἃ οοπδβίγυςτ! 00}} δ δαὶ ἰξ ἀεδίγογε ἴδε 

Ῥαγδ! !εἰΐσαι οὗ ἴδε νεῦξε ---- 35 σοσγεβροῃὰ ἴὸ ΠΟ. --- θ. (Θῦ εἰσακούσατέ μου. --- 
ἾὮ 0), 85 δὰ]. ἀπ. Ἀεγ., ροβξίθ]γ (οἴ. 2)» 2) νἱρέδίε, εἶδαν (Ἔες ϑοδαϊι ̓ς 
ποῖθ), Ὀὰϊ Ργοῦδῦΐγ (ἔτοπι 1.})) 2γέμεείν, ἃ βεῆϑδε βεγε ἱπδρρτορσγίδίῖε; γεβδὰ 

9.2), 85 ἰῃ νιῬΉ (80 Οτᾶϊζ); Θ σεμνὰ; 5 Έ, «5 ἾΉ. --- ἢ) προ, εἰδενγυβετε ξεν», 

Βεῖε σβερεέρρ (αὐδῖταςϊ πουπ οἵ δοϊΐοῃ); Θ' ἀνοίσω, ἀρρατεηι ΡΊ. Ρατῖ., ποῖ 
30 ψγχέἷ]1; Οοτῖ πῦφϑο, ονε ἐδο ἀἴρον, τείεττίης ἴο Μίς. γ᾽, ψβετς, βονενεσῖ, [πε 
Ρἧγαβε ἰ ἀϊβεγεηι.--Ἴ. ἘΠ γον Ὧν πῶρη; Φ ἐβδελυγμένα ἐναντίον ἐμοῦ 
χείλη ψευδῆ; τεδὰ “Ἢ ΟΦ ἡ Ὃ (ος "Π2ΡΊ), ἰξ δοοογσάδπος ψ τ 1253. ---- Βείοσς 
τον Βιὶ. ἰῃβεγῖβ "21, ἃ ἀουδίδι! Ὀεϊϊεττηθης οἵ ἴδε ταγιδαι. --- θ. 38) ΒαἊ Ρασῖ., ἰὼ 
Βτεὶ οἱ. 5ἰηρ., ἰπ βεοοπὰ οἷ. ρΪα.; Θ΄, Ρειίετ, ρἷα. ἱπ ὈοΙΒ. -- 10. τριο; οπιῖϊ δυβ,., 

νι Θ΄, ἰπ ἀρτεοπιεῶϊ ψίῖ ΠΡ ἴῃ βεοοῃὰ οἷ. --- 8 σκ (διὰ ὑοϊ κῷ) οὔ δοζοῦπὲὶ 
οὗ ἴδε ἰη)αποϊίου ἱηνοῖνεά; φεε (ες.39, δ 152,1, Αππὶ. 1. --- ἢ Ρ δευεσδὶ οἷς: 

ἔετεος Οτῖκ. τεδαϊηρβ δἵς ἰουπὰ: ΘΒ -- 8; (ΟΒυ(υιά.) ἢ45, δα ἀουνὶεῖ, ἀντε- 

ρεῖσθαι ((Ἰειι. ΑΙ., Ρτοοορ. ἀντερείδεσθε, τεδὰ ἀνθαιρεῖσθε) δὲ αἰσθήσει χρυσίον 

καθαροῦ, ΘΑ, 45 ἀουδϊεῖ, ἀνταναιρεῖσθαι (τεαὰ ἀνθαιρεῖσθε) αἴσθησιν χρυσίον 

καὶ ἀργυρίου; ἴδε τεδάϊῃρπ νι ΐοἢ αἰβες ἔτομι 38) δὲ ρεοῦδὈΪ ἤεξᾶγες ἴῃς Οτἰ. 

οτίψίπαὶ (1[,5.). Τδε νει νδϑ ἰῃδβετίεα, ὉΥ ἴμε ἱγαπδίδίοσ, ἴο βεοῦσε Ἔγτα- 
τ ΌΥ, οὐ ([.845.) Βς τεδὰ "ῪΠ2) δ5 ργεὰ. οὗ πρι; 38 ἰδ ἴο Ὀε τηδἰπἰδίηςα. 

12,14-106. Τποὸ ἐπποίίου οἵ δάομα ἴῃ ἴδ σιίϊάδπος οὗ [δ6 
ΤΌΪοσε οὗ [86 ποσὰ ἐπσουρῖ ΒΟΥ οΟΠΙΤΟὶ οὗ ἱπ06! 1 σόποο. --- ΠΕ 
1015 ῥγοιαίβεηος βίνθῃ ἴο ρΡο ἶσα] Ἰεδοτβ πλᾶῪ Ὀς οοτηρατεὰ ἴῃς 
τείεγεμοαβ ἴο Κίηρβ ἰῃ οἴδον ραγίβ οὗ [ες Βοοῖκ (145 1610} 10} 1 
21 4Ἶ 2ς}7 204 16 105 11 52). Αἢες ἴῃς τϑρατκ οἵ τῇς Ξα9ςε ἰῃ 
ν.5} Ὑγιθάοτηῃ ΠΟΙ τεϑυῦιοβ Βοῖ ἀϊδοουζβα. 

12. 1, ΝΥΝ ϑάοσω, « ροβδεξδ' " ἱηϊεἰ]σεῦςς, 

1 Βανε κπονϊεῦζε δηὰ ἱμείψαι, 
14. ΔΊΣ πιε ἰδ οουπεεὶ δηὰ 5.1}, 

ΜΔ πε ἀπαετειαπάϊηρ δηά τἰρδῖ, 

1ς. ΒΥ τὴς Κίωρβ ἀο τεῖΐζε, 
Απὰ γυϊεῖβ δά πιϊπἰβῖοεσ )υβιίος. 

16. ΒΥ τς ῥγίῃςες ρονεζῶ, 
Απὰ βονετεῖψτβ ἐτγαῖε { ἴμε εαγἢ. 

4 Ἡεῦ.: δινεῖ! ἐπ. 1 δῦ. : «ἀ{ἱ ἐδε γνάεγ: (οτ, ἡμαῖε:) οὐ. 
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12. ϑγηοηγηίουβ, ἰεγθδιγ. 2 ζ6:εες ἰα εὐἴδεηἀδίοη οὗ ἴδε Ἡεῦὺ. 
ἑπλαῤέἐί, ν Ὀϊο᾿ 5 μοσα υπηδίυτα!. ΤῊς βίαϊειηθηὶ οὗ ἴῃς ΗΘ. ἰ5 

ποῖ ταὶ ὙΙδάοτι ἀνε} 15, ἰῃ ἐγίεμγ δἰ ΐδηος, τοίδὰ ἐμπέοἠίρεπεε, Ὀὰὶ 

τιδῖ ἐῃς ἀνε}}5 ἐπ ἐπεζδρεηος, ἂὰ ἀμοχαταρὶ θα ἰοττα οὗ ἐχργεββϑίοη. 5 
Μ ΣΝ Ὀνϊου}ν 5εῖ ἑοσῖῃ [ῃς τεβουγοαβ οὗ ΝΊϑάοια ; [τς ῥγεάϊοαϊοϑ 
411 οἴαῖθ ννβαῖ βῆς ᾽δ5 δ οοϊωηδῃά, Τῆς οσοπηδοίίοῃ 081}8 ἴοσ ἃ 
ποιὰ Ἴχργοβϑίηρ οὐγηεῖβηΐρ, δηὰ τὰς Ῥεβῃΐία ἀπά ἴῃς Τάγρυτι μᾶνα 
ἐγεαΐε, Μ᾿ Ὠϊοἢ 18 Δρρασθηιν ἴδ 6 τεμάδεηρ οὗἩ [ἢς Ηδῦ. νοτῦ (866 ν.3) 
ἩΙΟΝ τθδῃβ Ὀο[Ϊὶ ἐγέσας δηὰ 2σς:6:5, ἴῃς Ἰαῖῖϊοσ τόσα ϊβ ἴῃς οοη- 
πεοϊίοη. Αποῖδεν επιδηἀαϊίοη ἰ5 ἀνε σεφμαίμέεα τοῖτὰ (εἴ. ψ τ39᾽). 
[ὰ Ξεοοπά οἱ. ἴῃς νετῦ, [πὰ 3αὶ, ΞΞ εονιό μβοπ, εονιό ἐμέο οττεεσίοη 
47 (ϑο πῃ ν" 5). Οἱ ἐπδρεηεε (οτ, σαραείν) 36ὲ6 ποῖςβ οὐ τ΄ 8. 
Ιῃ βεοοῃά εἰ. ἴῃς απα, Ἰδοκίηρ ἰῃ ἴῃς ΗδΌ., 18 ῥτορεσὶγ ϑυρρ εα 
ὉΥ ΕΥ̓͂.; τᾷδε σοτηδίμδιίοῃ οοουζβ ἰῃ τ. Τῆς ἴἤγες ρῥτγεάϊοδῖς 

Ὠουηβ5 8ΓῈ ΞΥΠΟΏΥΤΩΒ. --- 14. Θγποηγτηοιβ, ὈἱΠΑΥ-[ΘΓΏΔΓΥ, οὐ Ὀΐ- 
ΔΙ. [Ιῃ βεοοῃά οἱ. σμα ἰ5 ἰδοϊκίηρ ἴῃ τς Ηδῦ. Ὀεΐοτε ἴῃς βϑεοοηά 
που ; 1.15 Ὀεΐηρ Ξυρρ εα, ἴῃς ἰτδῃβιατοη 5: ἢ, “πάεγείσηαμρ ἐς 
»πἶμε απα νερά. Τῆα τοηάδοσίηρ οὗ ΕΥ̓͂. 7 αν πάρ είσπαίηρ ἰδ 

ουἱ οὗ Κεορίηνρ νἱτι ἴῃς οοηϊοεχὶ δηὰ νι ἴλ6 ἀϑᾶσς οἵ ἴῃς το ]ς 

Βοοῖς. Ορωρφεὶ ἰ5 δάνίος, ἀπά ἴᾷς κπονίεαρε νιϊο ΘηΔΌ]68 οης 
ἴο δάν!56 ργοδίδυϊγ. δὴ ἰ5 τὰς ΔὈΠΠΠὙ 50 ἴο ἀτταῆρε (ἰηρπ 85 ἴο 
Ἰεδὰ τὸ ἴῃς ἀεβίγεα τεβϑυϊὶ ; 58εὲς ποίς οὔ 2΄. ὄἥιλἠ ἰβ ρονεῖ οἵ 
τιουρῃῖ, δῃὰ, ὈῪ σομβεαύδῃςα, οὗ δοϊίοι ; 866 1538. 11 δῃὰ οὐ 1.2, 
Ῥάββαζεβ ΜὨΟΝ βἰδηα ἰῃ βοπς σαϊδιίοη ἴο τ 15. --- ΤῊΣ ρῥγεαϊοδῖαβ ἰῃ 
ν Σ᾿ ἅγα 5ΥμοΏγιῃϑβ Οἵ νβϑάομι ; Ὀυὶ ἴῃς ἰατίες σοποςρίοῃ 5 οτα 
Ῥετβοηϊβεά, ἀπά δηἀδονεὰ νι} 41} τῇς ᾳυδίεἰ68 τπαϊ ἀτὰ οοπηδοίδά 
ὑτ 11.---1δὅ, 10. ϑγποηγιηουβ, ἰοτπιασγ. Τῆς τοηἀεσίηρ ἀρονα 
δίνει οἵ τό" (δ ϊοἢ ἰ5 ἀῆεσ τὰς Οτῖκ.) μ85 ἴῃς δἀνδηίδρε οἵ μαϊπίηρ 
ΒΥΤΩΙΩΘΊΓΥ οἵ οἶδιι8ε5. Τῆς ΗςΌ. τεδὰβϑ “Ζπ6 “ουεγείρης (οτ, ποδέε, 

οὐ, νιαρηια ες), αἦ τὰς γἡμάρες οὗ ΤΖὼὰε ταν. Αϑιἰταῖ αν βεαυςηοα 
Οὐου5 ἰὴ Ψ 148": έηρε 47 “λ6 καγίὰ απά αἦ ῥεοῤέῥες, φγίπεες απαᾶ 
σῇ γμάρες 97 ἐλε σαγέλ; ἴῃ ἴῃ ῥβαΐγα ἰξ 5 παῖυγαὶ, ν. "3 θεΐηρ οοιι- 
Ῥοβεά Ἂπίσεϊυ οἵ ζτουρϑ οὗ πουῃ5, ντὰ ἴῃς νοῦ ἰῃ νι. [Ιῃ οὐγ 
Ράβϑαγε πε δἰτδηροιηθηῖ ἰ5 ἀἰβεγεηῖ: ν.᾿ 6. 1δν. 1 Ορῃ 5191 δαοῇ οὗ 
βαῦ)εςὶ δῃὰ ρῥγεάϊοαϊε ; ἴῃς ῥγεάϊοαϊα 15 βίπιρὶν νεγὺ ἴῃ ν. 5. 15 ἴῃ 
ν τς 5 νεσῦ δηὰ που, δηὰ (μἰβ ἔοστῃ τς Ὄχρεςῖ ἰὴ ν Ὁ. Τῆς 

ΦΟεξ ιδε δρριορείαϊς ἐχρεοξείοῃ οἵ σ Τίαι. 616: [004] δινελέν ἐπ ΖΑ αν. 
αρϑνοαελαῤίε. 
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Ηδεῦ. ἰοχὶ βϑοιὴβ ἤόῖα ἴο πᾶνε Ὀδεῇ 885: η]Ἰδῖθὰ ἴοὸ πὶ οἵ ἴῃς 

Ῥ541η}. --- Δ ὐνεἰνές εν τε ἄξεγέξ. ---- Τυϑιεδα οὗ δαγί βοῖης τ55. δηᾶ 
Ἡδςῦ. Μ55. ανε ἡμέ, νι ῖοἢ 18 Ῥγο Δ ΌΪΥ τεροτίοη, Ὁ 5ογ θα] 
οἴτοσ, ποτ επὰ οὗ ῥτεοεάϊηρ νεσβα. --- ΤΏ τα]εῖβ οὗ ἴῃς ποι]ὰ γε 
Ὠεῖς οοῃοαϊνδα οὗ ἰάφΑ}}γ ἃ8 ρονεσζηΐηρ ὮὉΥ νι βάοϊω. Τῆς υτὶϊετ' 5 
ἴοῃς ἰ5 ἔπ ΠΥ ; ἰξ 15 ἴμδὶ οὗ ἃ πδὴ ψῆο Ἰοοῖζα οὐ ρονεγημπθηῖς 
Ῥτοδαϊν, 85 ἰῃβι  το5 οὗ ᾿ς ἴο Ὅς σοπίτο δὰ ὉΥ ἴῃς ἰὰνε οὗ 
Βυηδῃ κπονϊοάρε δηὰ αἰδοσεϊίοη. Ης ἴῆυ5 5ἰδηὰβ ἰῃ σοηίγαςι 
ΨΠὮ τῃο8ς ῥβδ] τη δῖ8 γῆο τερατὰ ἴῃς ἱίηρβ οὗ ἴπε6 δασίῃ 45 Ποϑῖ!ς 

ἴο Ιβγαεὶ (485 Ψ 1493), δὰ ἢ βυοἢ ρᾶββαραθ δἃ5 Εςοὶ. τοἶΐ, ἴῃ 
ψὮΙΟΙ ἴῃς Κίηρ 15 Βροίκεῃ οἵ 85 ἃ ἀγεδὰ ρευβοῆᾶρε ἴο Ὀς οδυϊουϑὶῦ 
ἀεαὶς νίἢ. ΤὨητουρδουΐ Ῥτονοῦὺβ τς ϑουζος οὗἁ τογαὶ ϑύσοςββ 15 
πιιϑάοτα ; ἰῃ ἴῃς Ῥ5δ]πὶ8 ἰΐ 15 ὕδῆνθ ἢ ῆο ρυϊάεβ ἴῃς δαγιν ταϊετβ 
οἵ βτ8ε] (Ψ 1.44.2), δηὰ 15 ἱπάεεα πἰπιβς] 15γας}᾽5 κίηρ (το 29 αἱ). 

171-21. ὙΠε ἤτϑὶ Πα] οὐ ἴῃς σμαρίοσ σοποϊυάεϑβ υἱτῖ ἃ ἀεβοτὶρ- 
ἴοη οὗ [δ ΘΑΣΌΙΥ τονγασὰβ οὗ Ἡδάομ. Ὑνηιδίενεσ τε βεεκ, 
Τί 65 ἃπὰ ἤΟΠΟΣ, ἰ5 ΒΡ Ρ]εα ἰπ δρυμάδησε ὉΥ ἸΙβάοπι ---- τηεἢ 
ΨΊ] σοηβυϊ ΤΠ ΕΙΣ Ἰπίεγεϑῖβ ἰῃ βθοϊκίηρ ἤοσ. Τῆς 8ᾶῦε ἀρρθδὶς ἴο 

ἀοιηϊηδηΐ υπιδὴ τηοῖϊνοθ, δηὰ ἴθδοῆθβ τη ΠΟῪ ἴο τρᾶκο 116 

ἃ ϑύςςαββ ἰῃ ἰῃς που]ὰϊγ βεῆβε. (ἱ. 4... 518 ΝΥ Βεϊοηρβ σαῖδοσ 
ἴο (15 Ῥᾶσγαστδρὴ ἴδῃ ἴο ἴῃς ργεοβάϊηρ. 

17. 1Ἰονε ἴδοδε ψῆο ἴονε πις, 

Απὰ {ΒΕ νῆο βεεὶς πης πὰ πις. 
18. Αἰοδεβ δῃὰ όπου ἃσὰ στῇ τὴς, 

1οτάϊν νγεαῖτἢ ἀπὰ ργοβρεγίῖγ. 

19. ΜΥ ἐτυϊὶ 15 Ρεϊΐετ ἴδῃ ποδὶ σο]ὰ, 
Απά τὰν ρεοάυοε ἴμδη οδοῖςε εἰϊνεσ. 

20. [πὲ ΜΑΥ οὐ ξαυ τυ 1 νναὶκ, 
[πῃ τῃς ραῖδδ οἵ )υβιϊςε, 

δι. Τὸ εὔᾶονν τ ἐτίεπὰς νυ εαὶ, 

Απὰ ΠΗ] {μεῖς ἰγεαβυγίεβ. 

17. ϑυπουγτηουβ, τεσηδιγ- Ὀἴπαῖγ. Οὐ ἴδ τεηδετίηρ “ἐεξ, ἰη- 
ϑϊἰ6δα οἵ “ἐξ αἰ ρεμ είν (οτ, ἐαγᾧν), 5εῈ ποῖς οὐ τ, --- Τῆς τεοΐρτοο- 
ἰτν εχργεββεὰ ἴῃ ἤχβι οἱ. 15 ποῖ σαὶ (Ἰἰκε ἰμαὶ οἵ ψ 185 ᾿5. 59) Ῥυῖ 
ΟἿΪΥ ἔοσπιδὶ, [πῃ βεῆβε Ῥείη παῖ, Ὁ 4 ῃδίιγαὶ ἰανν οἵ ταϊῃ, ΟἿΪΥ 
ἴὰοβε ψῆο ΘΑΓΏΘ ΘΕ ἀδβίγε νγ͵βάουτ σἂ σοπὶς ἰηΐο ἱπεπιδῖα τεΪδ- 

οπϑ ἢ ἤοσ. ΤῊΣ ἢϊδὶ οἰδυβα βἰδῖθβ τῆς διττὰς οὗ πιϊηά, ἴῃς 
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βδεςοῃα ἴῃς οσοῃβοσιοηῖ εἴοτί --- [6 ὕνγὸ ἅγα πιαῖυ λιν σοταρί ἐπιθηί- 

ὯΣΥ. [Ι[« 8 αϑδυπιεά [παῖ τῇδ ΤΩΔΥ Ὠδίυγα! ἵν ἀεϑῖτε νβάοαι, δηὰ 
ταὶ βεασοῦ ἕοσ ἰξ 15 αἰτγαγβ βυοοοβϑέαϊ. ΤῊΣ βαρὲ σεοοζη ζεβ ἴο ἴῃ 6 

{11 τῇς τχογαὶ σοϑρο: 5: Ὁ]  δηἃ ροίΐεμῃου οἵ τιδῃ ; ἴμε ίρῃαβὶ ρα 
οὗ πές ἰβ νι τη ἘΥΟΥΥ πδη’ 5 σῖαϑρ. Ε15 τῃουρηϊ 15 δὴ ἐχραπάδα 
δηὰ τεῆπεὰ ίοσπτῃ οἵ ἴῃς οἱὰ-δῦτεν ἰάθα (ΕΖ. 185). πηι 
βἴγεβϑ. 15 ἰδία ἰῃ (ἢς Εουγ Οοβρεὶ οὐ ἴῃς ρόονεῦ οὗ ἴμ6 Βυμπηδῃ 
ἀεβίτε δηά ν1}} ([πο. 5" γε Ὧο πού τυΐεὰ ἰο εονῃδ ἴῦ »:6) διὰ οἡ ἴδια 
δια οὗ πιϊηά δῖα δχργεββθὰ ὃγ ἴμε νοζγὰ ὅσγοέ (7πο. 3} πέπ 
ὠυεαά ,ὴε ἀαγάπεοςς γαήλεν “απ 1726 ἀρλ!). (ΟΓ, ποῖς οἱ ν." -- 
18. ϑυῃοηγπιοιβ, ἴοσθδσυ. Τῆς σοηηθοιίοη βμονβ [πὶ ἴῃς τεΐοτ- 
ἔπος ἰ5 ἴο δαυτῃγ Ποποσ δηὰ γεα] ἢ (45 ἴῃ ν.ῖ 3.) σ.). “ἴσρον ἰβ 
βοοά τερυΐς ἰῃ ἴδε εἐγε8 οἵ δ. ζΖογαζ Ξε οῥίεσπἰϊά, οσ, ἰὴ ψεπογαὶ. 
“γεα!, Οτκ. σαδωκπάκσηπί, 1Δῖ. Νυϊρ. τωῤενγό, ἘΝ. ἀμγαδέε, ταατρίῃ 

απεΐερι (ἴμαῖ 15, ἑπμλογίδοα ὕγονε ἀπεερέογε); ἴῃ6 ποσὰ δρρϑᾶσβ ἴο 
τῆσδ ἀάναμέεά, ἐνεμόμί, ἀρὰ ϑοπὶς βύοῃ βυρετίδίνε δαάὐθοῦνε ἰβ 
βυσρεβιεα ὉΥ ἴπς σοπηεοικίοη, Ὀαΐ ἴῃς βεηβ8ς ἑἡπλεγί μα (ϑῖΔ 46) ἰ5 
Ὡοῖ δρρτορτσίδίε. ---- Ὑμὲ ἴεγηλ ἤεσα ἰγδηβιαϊεὰ Ὁγ 2γοεῥεέγίν (ΡΣ) 
ἰβ υϑ0 81} τοηἀοτθὰ Ὁγ “μγδες οἵ γίρλέσοωσπεςς. Ι᾿ 5ἰρηϊῆςθδβ ῥγίπια- 
ΤῊ ἴμδαὶ τ ῆηϊο ἢ ἰ5 γήράδ, σέ, 45 08} } οὗἉἨ ἃ ἔδεΐϊ οἵ οὗ ἴτε δουὶ 
(ἃς ἘπρΠ 5 ζεεδες ὯΔ8 ἴῃ6 βᾶτης ἀουῦ]α 8686). [Ιπ ἰΐβ τηοβῖ 

ἔδθοταΙ] ταδδηΐηρ, 5 ἀεεογάασηες τυΐὰ Κγοῤγίείν οἵ τυίὰ {ὼς γαεῖς ἐπ 
46 εαξε, ἴὰ οὔουτβ ἰῃ τ 88π|. 2653, ψβοτε Ὑδινθἢ 18 8414 ἴὸ γίνε 

ἜΥΘΙῪ ταδῃ ἢἷβ ἐμέ, ἀῃὰ ἰῃ 7οεὶ δ, σῇοσε Ὑδηνθῃ ρῖνεβ ταΐη ἴῃ “μού 
»νισάσωγέ. [ἴ ἴῃ σοτηδβ ἴο τηδδῃ ἴῃς “με γιξα γέ ο7,),ογέμησ σι ϊ ἢ 

ἰ5 τηοῖοά ουἵ ἴο ἃ τηδῃ, ἴοσ Ἔεχϑίῃρὶς, ΌὉῪ σοά, δπὰ ἴἤθῃ, ὉΥ ἃ παῖυ- 

τὶ τταῃβιοη, (ῃς φοοὰ ἀεοϊδίοη ἴῃ 8 ἔδνοσ, ἴῃς γοσα ,ογέμμε 
δινδτά ἃ Ἀϊπὶ ---- ΒοΙη οἴη65 ἃ Ἰἰεραὶ ἀεοίϊβίοη Ὁ ἃ ᾿υὰρε (ἀπά ἴῃς 
Ἰυάψε πᾶν Ὀὲ Οοά). Ιἔ εἐχργεββαβ Ὑδῆνε 5 ἱπίεγροβιτοπθ. οα 
ει Γ οὗ Ιϑγαεὶ (70. 51), τῆδι ἴ5, 15. ()}υ51) ἀεοϊδίοηβ ἰῇ τῃοὶν 
ἔλνοτ, δῃηά ἴῃς ροοὰ ἰογίῃπε νῃϊοῃ ἢΐδ ῥγοϊθοιοῃ ἰμβυγοβ: δῦ}. 

ἤρησως Ζλαἱ φπέεγς ἱπίο ὦ ἐκραὶ εοπέεεί τοίδὰ ἕλεε ἑάσε τλσί γε 6 
ὀείζεν οΓ [ -Ξ φτοοῦγε ἃ βεηίδθηςς οὗ σοηἀεπιηδίίοῃ οη] --- “λές ἐς δὲδ 
δ 97 τὰς τεγυαμῖς 97 γαλτυεὰ, απαὶ ἐλεὶγ ,ογίμμπε σιναγάξα ὅγ νιέ, 
σαγς γαλιευεὰ (158. 54). ΤῊΪβ 5 πηι βοδίίοῃ σοταβ ουὐϊ οἸΘαΙΥ ἴῃ 

Ψψιι2, νηὶ ἢ 8 ἃ ἀδβοπρίοη οὗ ἴμ6 παρρίπςἪ88 οὗ ἴα τηδη νῇο 
ἴξατβ Ὑδηπθῃ ; Πἰβ Βαρρίποβϑθ ἰ5 Ὀαβθά οὐ δασί ἢ! Υ ρσοβρεγίν, δπά 
1τ 5 βαϊὰ οἵ Ἀΐπι, ἀπιοηρ Οἴμετ τΠηρ5 (ν.Ὁ) : τυεα ὰ απά γἱελές γα 
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ἐπ ἀὲς ἀομσο, απ ἀΐς ρορα Μογήμρο ἐσεῖς 707 εὐέν (ἴῃαὶ ἰ5, 5 σοη- 

τἰηυεά ἴῃ Ὠἷ5 ἀεβοθῃδῃῖ5). 950 ἴδε ποζὰ τηιδὶ Ὀς ἰδίκεη ἴῃ 21», 10 

τ Ὅς τεϊδιηδὰ ἰὴ τῆς τοχῖ (Ἰϊ 15 ἰδοϊϊηρσ ἰῃ ἴῃς Οτῖ..), πὰ τἢϊ5 586 η3ς 

ἰ5 τϑραυϊγοὰ ὈΥ ἴῃς σοπηδοιίοη Οὗ ΟΥΓ νεῖβε ; ἴμε βᾶβε ἀϑοτίθες ἴο 

γνιοάοπι ἴῃς Ὀεδίονναὶ οὐ τς ]]- Ὀδὶὴν πο ἴῃς ῥβαϊπιῖϑὶ δϑοσιῦεβ 

ἴο Υδῆνεῃ. --- 19. ϑΘγμοηγτηουβ, ἴοσοδῖγ. γί δορὰ φγοάμεε 
(ΞΞ 2γοάμει, ἐγοβ, γευέθμε) ἃτε βΞΥμοηγιηουβ δρτίουϊζαταὶ ἐχρτεϑ- 

δΙΟΏ5 οἵ ὑ]εβδίῃρ δηὰ ῥγοθρεσίίγ. Αβ ἰῇ ἴμε ῥγεοδάϊης νεῖβς, 
ἴῃς Ὀϊαββίηρ ἰβ Ἔχίθοσῃδὶ. Τῆς σοιῃραγίβου δῇηττωβ ποῖ πὶ ἾΝ15- 

ἀοπιβ τεναγὰ ἰ5 ἀϊβεγθηϊ ἰπ σἽμδγαοῖοσ του ροϊὰ (πδηλεῖγυ, πρόγαὶ 
δηὰ 58ρίτιυ4}}, Ὀυϊ τῃδί ἰξ 15 τῆοσε βρη! δηὰ ἀςϑίγαθ]ς πάη τὰς 
τοοβὲ Ὀγδοίουβ τη θῖδὶβ. --- ΤῺ ἢγβὶ ο]. ἰῃς ΗδΘΌ. ᾿ιὰ5 ἴνο ἴδγίμβ, ρθῦ- 
ΕἸ} Ϊγ τοηἀεσθὰ Ὁγ φρο δοιὰ μπὲ ροί, ἰῃδὶγ ργεοῖβα πιεδηΐηρθ ἅγε 
υποοτίδίη, Ὀυϊ [ὨΘΙ͂Γ σΟΙΩΙ ΠΔΙΟΩ ΤΩΑΥ Ὅς τερσοβοηϊθὰ Ὁγ “πέσ 

“οί. ΟἿ. ποῖε οὐ νὮ. --- 30, 231. Βοιῖιι σουρ]εῖβ ἂγε βυποηγτοουβ ; 
ν Ὁ 18. ἸΟγδι, ν. 3 τογηδτγ- υἱπατγ. ϑάοπι 501π|5 ὉΡ ἢδτ Ῥσογηΐθοϑ 
οὗ τενασὰ ἰὴ τῇς ἀφοϊασαϊίοη ἴδδὶ βϑῃῆς ἀ6415 δαυ Δ 0] δπὰ ᾿υδῦν 
τ ποτ τθηάβ. ἰφωΐέν δηᾶὰ “με ἅτὲ ΞΥΠΟΉΥΠΠ5. ΤΕ ἔΌΓΠΊΟΓ 
ἴδῃ τοργεβοηῖβ ἴῃς Ηδεῦ. ποσὰ στεηάεγεά Ὁγ 2γοορεγίν ἴῃ ν.δ; 
Ποῖς ἰἴ 15 ἃ υδιν οὗ δοίίοῃ (Ξ-Ξ τρῃς ἀεοϊβίοη), ἴμοτε ᾿ξ 15 ἴῃς 
τεβυϊὶ οὗ 115 δεοη. ΤῊ 5βἰδίδμδηιϊ οἵ ν.᾽ 5 5: ΠΊΡῚῪ .77 ἐζαΐ γωτείν. 
Μη ίεηαῖς, ἴτ. φᾶσεο τοῖο ἐρῦε »ιό, ἃ5. ἴῃ ν.Ἱ; τυεασδίά τῷὸ ῥοσεεεείον, 

2 γοῤεγν (ΕΝ. “μδείαπεσ). Ὅς ἰηἰτΑ] ρασγτῖοὶς ἰῃ ν. ἐχργεβϑος 
Ῥύυγροβα (ἐπ ογδν ἐλαί 7 "»4})}, διᾷᾳᾷ {Π|5 15 ἤδτε δαυϊναϊθης ἴὸ 
τεβυὶ: (59 Τλα 7 40). Μιβάοπι᾽β πιβίίςς ἰ5 συδταηῖος [πὶ 8ῆ6 Μ}} 
ῬΙΟΡΕΙΥ τονατὰ ἴθοθς τῆο ἀσνοῖε {παπηβεῖνοβ ἴοὸ ΒΕῖ; ἴδῃς ἴνο 
ΨΘΙΘ65 ΤΊΔΥ Ὅς ἴῃ ῬΑΙΔρηγαβθᾶ : ϑδέμε 7 ἀνε γί, νιν ἡ επας τοὶ 
δε 2γοῤεγίν γειναγάσά. Τῆς τεπάδεσίηρ γέρλήιονσησες (ἰηβιοδὰ οὗ 
ἐφμΐίν) ἴῃ ν.Ἶ ἰδ τι ϑ᾽ εδϊηρ ; ἰἃ σοῆνεγβ ἴο υ5 ἴπε ἰάοάα οἵ οὐεάϊ- 
δπος ἴο το]ϊϑίουβ αν, ΟΓΥ τλοσαὶ δηὰ τσεϊϊσίουβ ρυγγ ; Ὀαὶ τπεθε 
4υ4}1:|65, ἰπουρὴ ἴθ ον Ὀεϊοηρ το Ῥἰβάοτω, ἀτὸ ποῖ ποσὰ ἴῃ χυδϑβιίοη ; 
ἴδε ντὶϊεγ, 48 ἴἢς σοῃηθοιίίοη 5ῃονβ, [85 ἰπ ταὶ βία ρὶ τῆς υκίες 
ὙΠΙΟΝ ΑΒΒΌΤΕΒ ἴῺ ΘΝΟΙΥ͂ ΤηΔῃ ἢἰ5 ἀι6. --- Αἰ τῇς οπὰ οἵ νΆ Οτκ. 
δά, 85 ἰηϊγοάυοσίίοη οὐ ἰταπβι του τὸ ἴπς (ΟἸ]ονίης βεςιίου, ἴῃ 6 
νοτγὰβ: 777 ἀξείαγε 1 γοῖ ἕλε ἠλίηρε 97 σὴν οεεμγγέμες, 7 τοῖδ γε- 
"περ δδν το γεεοιρ»7 1ὼῈ6 ἐλέηρε 977 οἱδ---- τῃαϊ 15,1 Ὧονγ ρ885 Όπαι ΟἿΣ 

Ῥτγεβεηῖ |Ἶε ἴο ἴῃς Ὠἰδίοσυ οἵ ἴῃς ρῥγίπιεναὶ τἰπηο ---- Δ ἰὸ ὑυυονοὶ 
ποῖς ὈΥ ἃ βοῦς, ῃοῖ ἃ ματὶ οἵ ἴδς οτὶρί δὶ ἰοχῖ. 
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18. 3) γϑν,, δὴ παρτόῦθδῦ!ς εἐχργεβείου; Θ κατεσκήνωσα; 5661 ΓΛ ἐγεαίε 
(εξ. ΡΊπΚ); τεδὰ Ὑυροσ ραν αΐανεαῖ, οὐ ΩΡ, Μ᾿ ΕΪΟΒ ἰδ ΘΥΔΡΒΙΟΔΙΙΥ ποῖ Βαγά, 

ἢξ τῆς ν οὔ 125: ΤΟΔῪ Ὅς τιϊευτιηρ οὗ ρτεςεάϊηρ 5 (ἴπ ΠῸ2π). Βείοτε Γιοῖς 
ἰπδεῖῖν. ΞἘῈ κχον; ἐπεκαλεσάμην, ίοτ ἐπεκτησάμην (85..).--- 18, ἘΠ) »ὶ το; 

οἱ ϑδ' οἴ. ΡΙηϊς.; Οὔ δῇ δρρδγθεῃι]γ ρεγϑοηδὶ ἱπιεγρσγείδιίοι οἵ »ὰ (ΞΞ ὁσα' »"α»:) 
τ Ἴδ]τα. κσεε Η. Πευΐϊεοι, 52». 54, Ρ. 68. --- 14. 1π ὃ νγὲ τηυδὶ εἰϊ με ἴδε οἷν 
85 Ῥστεροδεὰ βυῤήεςϊ, δηὰ ἱπεετῖ 1 Ῥεΐοτε 129, οὔ, νγβαῖ 15 βίωρίεσ, (ο] νην 

6, «εδβασιρε ον ἴὸ ὦ, --- 16, ἸΏ γῆν Ὅοῦ 5; Θ τύραννοι κρατοῦσι γῆς; τεαά 
“ὁ ποῦν". -- Εοτ γὰν ΟΕ, απὰ τοδὴγ Ηεῦ. Μ59. απὰ ρυϊηϊεὰ Εἀὰ. ρίνε δα; 
(ϑεε ε᾽ Ἐοβεὶ), νυβίο βεεῖιβ ἴο θὲ βοσῖραὶ τερει του ἴγοσα ἐπὰ οἵ ργεοεάϊηρ 
γεσβε; δῆεσ Ὧν νε εχρεοῖ 3 Ρεΐοτε ὈῚΣ, 88 ἰῃ ᾧ οὐὶδ 989. --- Οἡ 6ζ5 ξεε Ρίη]κς.᾽5 
ποῖε. --- 11. Ἀςαὰ Οετὶ "2ηκ (80 (5); Βὶ. 2πκ πὴ 2πν ὋΝ 7 ἦουε Αὐπε τοῖο ἰσυες 
γαῖ, δὰ ἱταρτοῦδοὶς τεδάϊηρ .--- 18, ἢ Ρ-ν; Θ πολλῶν, ρετβαρε ίοσ παλαιῶν 
(Οεαρε, οἰϊεὰ Ὁγ 1.45.); Φ κϑιον σφμα γέολεε, 885 τ Ὦ); ᾽Α μετ᾽ εἰρήνη; Σ 
(απὰ 6) παλαιός; Ὦ, -ὠῤεγόαε. --- ὃ0. Αἱ ἴῃς επὰ (ὃ δἀάβ ἀναστρέφομαι, ἴο 

οοσσεδβρομὰ στ ἴδς νῦ. οὗἨ ἤτεῖ οἱ., Ὀυϊ ἀραΐπει τῆς τἈγίδπι. --- 31, ἢ τ᾿; 
ὦ ὕπαρξιν; Φ κιικυῦ μὺὉ μεσον γέανε; 388. 0 ἀοβε; Ἐ, κί ἀδενε. Οπ ἴδε 
ἕοστω οἴ, Επτη., ὃ 146 αἰ, ϑιαὰς, ὃ 370 ὁ, δηὰ οἱ ἴδε τωεδηΐῃρ ΒΒ. Οἱ ἴδε οουρ- 
Ἰεὶ δαἀάεὰ ἴῃ Θ ([δε δ)}]ε οἵ νι μΐο ἀϊῖετς ἔστοσα ἴμαὶ οὗ ἴδε ςοπίεχι) βεε ποῖες 

οὗ Ἰᾶρετ, [Δ6., Βαυχτηρασίπεσ. 

28.891. ὙΜΙδοπιΒ Οχίπιοναὶ 1119 τι ὙΔΜΜ οἷ. --- Α βεοσοη 
ἀϊδεῖποι ἔσο, Ὀυϊ 4]1}|δὰ ἴο, τῇς ῥγεοεάϊηρ. Τῆς 5ἰδϊειηθηῖ οὗ 

ὙνΊ βου 5 τ ναγάβ 15 (]ονεὰ ΌΥ ἃ ἀεβοσρείοη οἵ μεσ οσεδϊίοη δηὰ 
Β6σ ἱπιίτηδῖς τεϊδοηβ τὴ Ὑδηπθῃ ; τὰς Ῥἱοΐαγα 18 βἰ παῖ ατ ἴο ἴπαὶ 
ἴῃ 2.5.5, Ὀυϊ 15 τηοζε ἀειδι!ςα, νἱτἢ ἀϊβιϊ ποῖος ρεγβοηϊ βοδίοη, ἀρ- 
Ῥτοδοπίηρ Ὀυϊ Ὠοῖ τεδοπίηρ Ὠγροπίαδιζαϊίοη. Ῥδάοτῃ νγὰβ Ὀσουρῆῖ 
ἰμῖο Ὀείηρ Ὀείοτε Ὑδασε Ὀαράη ἴῃς ποτ οἵ ογεδίίοη (ν.3. 353), νᾶϑ 

Ῥτεβεῃῖ ἤδη ἢς ΕΔ }]5μ6 ἃ Ὠοανθῃδ, 5:8, δηὰ δαυτῃ (ν.5. 3), τεοὶς- 
ἴῃ ἴῃ 411 ἢἷβ ννοσῖς (ν. 3. 3). ΤῊΐβ 5 τὰς οσυϊτιϊπδτίίοη οὗ ἴῃς ροτίγαι- 
ἴυτα, ἰη Ῥχονεσῦβ, οὗ Ῥ ̓ Ιδάοπλ5 Ππποῖοη ἴῃ ἴῃς ποσὶ : δῆς ἰ5 ἴῃς 

βοῦγος οὗ βουηὰ Κηον]εάρε ἰῃ 116 (ν.5 3), 588η6 σοηάυοῖΞ ἴῃς γον- 
ἐγηπιοηΐ οἵ Ξοοῖ ει (ν.}5}8), ἀῃ ἃ σοπέεσβ ἴῃ ποῦ ]εβὶ τενγασὰ8 (ν..7.5), 
886 δηϊεάαδῖεβ ἢυ πῃ Ἔχρογίθῃος, δανὶπρ ὈδδῺ ῥγαϑθηῖ δῖ ἴῃς σοη. 
βιυοοη οὗ ἴῃς ποιὰ (ν.35). ΤὍὙΠὲε ἀεδοήρίοηῃ 18 οοτηρ]εῖεὶν 
ὩΟΏ-ὨΔΊΟΏΔΙ δηὰ υπίνετβαὶ, δηὰ ἴδι5 βἰαπάβ ἴῃ οοηχαβί ἢ τῆς 

ΒΙΠ]ΑΓ ράβδᾶζε ἰῃ Βεη-ϑῖσα (οἰ. 24), ἢ ἢ ἢ Ἡγδάοαι ἀνε} }5 ἰῃ 
Ιβτδεὶ δηὰ ἰ5 ἰἀεηι πε νῖτι τὰς [εν δ 1[ΔῬν. Ετοῦλ ἴθ τπιοσς 
Υἱνϊὰ δηὰ ἢυτηδῃ ρῥἱοῖυτε οἵ γ͵5Ξἀ. 80]., οἢ. ) ἰἴ ἀϊῆειβ ἰῃ ἰἴ5 
Διο ἰδοῖΌΓΑ] 5ἰ γα ρ οὐ Ὑ δηὰ 3011, τ ]Ὲ ῬΏΣ]Ο᾽ 5 ιβάοχω ἰς ποτε 
ῬἈΣΟΒΟΡ ἱοΔ] ἴῃ ἔοστῃ δηὰ Ἵοοηςβ ἴο ἴῃς ΥΕΙῪ νεσρς οἵ Ὠγροπίδϑ5. 
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ΙῺ ]οΟὉ 28 ἴδε ταργεβεηϊδίίοη οἵ Ἡγβάοπι 15. εἰμίοδὶ, ποῖ σοφιο- 
δοηΐς : εἰυάίϊηρ τρλδη᾽5 βθάσοῖ δῇς 15 ἀςοϊλσεὰ Ὁγ σοὰ ἴο Ὀε ἰάεη- 
ὕοαὶ στὰ τἰραϊοουθηςθθ. Ρτονεσὺβ οὔειβ ἴῃς δι οϑὶ ϑυγνινίην 

οττα οὗ ἴμαῖ Ηδ]]οηϊσεά οοποερίοη ψῃϊς ἢ βηΔΙγ ἰοοῖς οοταρ]εῖς 
5ῆαρε ἰῃ Ῥηΐο. Τῆς βᾶ4ε οἵ Ῥτονεσὺβ 8 ᾿ποσουρὮγ [5γαε 58, 

Ὀυϊ δὶ5 ἰάδα οἵ [6 πὶ δηὰ οσάου οἵ ἴῃς του] ἢδ8 Ὀδε ἐοττηθα 
ἴῃ δὴ δίπιοθρῃοσε ρεγνδδα Ὁγ ατεεκ τπουρῆς. Ηἰς ΝΥ βάστα ἰ5 

τῆς οτδαῖυτα οὗ ΥδηνςἊι, σοὐ οὗ Ιβγδεὶ δηὰ οἵ (ἢ ψῇοἱς εατῖῃ, Ὀαϊ 

ἰ8 δ τῇς βάπὶῈ τἰπ|ὰ ἴῃ6 Ὠίρῃςβι ἰηϊε]σεμος, οοηοείνεα οὗ 845 
Ῥσγεβεοῖ νὰ σοά ἴῃ ([μῈ ογεδίοη οἵ ἴῃς νοσὶά, δηά ἀϊγεοϊηρ 41} 
Βυπηδη Ἰἰξε -- ἃ οοποορίίοῃ ψηϊο τπ5 σοτμαδῖπεβ. ΡΒ] οϑορδὶς υπϊ- 
γεΥβα Ὑ δηὰ [ενιϑῃ τῃεἰϑτῖς Ὀεϊϊςΐ, 
νι τπς Ρἱοΐυτε οὗ ογεδιίίοη πεσε ρίνεη οἴ, [δαὶ οὗ σεη. τ, ἴδ 

οἵ ]οῦ 385, δηὰ τῇς Βανγὶοηίδη οοβιοβοηίΐς ἐρὶς. 5. Ουὐὖγ ροδῖι 
ἀϊνίάἀες 56} παϊυγα!γ ἱπῖο ἔουγ ραγίβ : ἡ ͵ ϑάοηιν 5 ρσίπλεναὶ οσί ρα 
(ν.35); μΒεγ δίτιῃ Ὀεΐοσε ἰῃς ποτὰ (ν.᾿ 5) ; δσ Ῥγέβεῆος δὲ ἴδε 
οτεδίίοη οἵ ἴῃς νου] (ν.7.3) , Ὠδγ )ογουβ Ἔχίϑίδῃος ἱπ ἴ86 ρζαβϑ- 
δος οἵ σοὰ (ν.. 3). Τῇβε εὐϊτὰ ἀϊνί βίο 566 π15 ἴο σαΐοσ ἴῃ ἃ βθη- 
ΕἾΔ ΜΑΥ ἴο ἴῃς βοοοῃά: ν.33. Ῥ5 μᾶνε ἴῃ6 5βᾶπι6 πιαϊογίδὶ ἃ5 ν.", δηά 
ν. Ὁ Ὧδς ἴῃς 5ᾶπιεὲ δ8 ν. Ὁ ἘΞ; νι [ὰ5 πο δηϊεοδάδηϊ, υπ]655 ποτα 
Ὀα ἴῃ ν.Ἷ3 5 δὴ ἱπιρ] δου οὗ τῃ6 ογεδίοῃ οὗ ἴῃς ἤδανθῃ (οἷ. σεα. 
1). Τῆς ραγαρταρῇ οοηβίϑίβ οὗ ἴδῃ οουρίεῖθ, δηά πιίρμῖ Ὀς 
στε 8458 ἔνα αυδίταϊῃβ (580 ΒΙοΚΟ}}}, Ὀὰαϊ ἴῃς Ἰορίοαὶ αἰνίβίοι 
πουὰ ἴἢὰ5 Ὀς ἀραπάομῃεά. 

22. Υδμνεἢ ἰοττηςὰ πιε 85 ἴδς Ὀερίπηϊπρ οἵ δἷ5 σγεαδϊίου, 
Τῆς ἄτϑῖ οὗ δἰβ νγουῖβ, ἴῃ ἀδγβ οἵ γοτε; 

23. [π ἰδὲ ρῥγίμηεναὶ {πα νγὰβ 1 ἐαβῃϊοηθά, 
[π ἴδε θερίπηΐπρ, ἂἵ ἴῃς οτίρίῃ οἵ [Ὡς εαὐτῃ. 

24. νει ἴδετε σγεσε πὸ ἀδρίδβ νγὰβ 1 Ὀσουφδὶ ἰπίο Ὀείδῷ, 
Νο (ἰουπίδίης [}} οὗ ναἴετ; 

25. Βείοτε ἴδε πιουῃίαϊπδ τγετε βυηκ, 
Βείοτγε ἴδε ἢ1118 τνγαβ 1 Ὀγουφῆϊ ἰπῖο Ὀεΐπρν, 

26. ΝΒεΩ ες Παά ποῖ γεῖ τηδάς ἴπε εατῃ, [Ὁ 
Νοτ τᾶς ἤτγβι οἵ τῆς οἷοάβ οἵ ἴῃε ννοτὶά. 

Φ 8ες οι σϑοδ᾿ 5 οὐϊίου οὗ ἴδ ροδῶ, αδὰ τς ἀἰδουπείοη οὗ ἐξ ἰῃ Μ. [Δεϊγονν 8 

Κεἰ. ὁ δαῤγίοκέα απ τ γγία, οὮ. αἱ. 
1 Ηεῦ. αἀάς: απά ἐδε Ἀείά:. 
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ἜεΩ ἂς επἰδὈ  δμεὰ ἴδε Βεδυθῶβ 1 πῶ ἴδετε, ᾿ 
ΜΈ εΩ Ἐς πιαικεοὰ οὔ (Βς νδυὶὶ οὐ ἴδε δος οὗ 86 ἄδερ, 
ὝΕΣ δες. πιδλάς ἤττῃι ἴΒς οἱουὰκ δῦονς, 

«Εἰχεὰ δεῖ» ἴῃς ἰουπιδίπδ οἵ ἴμε ἀδερ, 

ὝεΩ δες κεἰ Ὀουπάξ ἴο ἴδε δεα, [1" 
ἍΜ εη ἢς Ἰαϊά [δς ἰουπάδιίοπδ οὗ ἰΒς εαεῖδ. 

ΑΠΑάΙ νν»ᾶ5 αδἵ δἷ8 δἰάε, δα Ὠἱβ « σασὰ, 

ἘῸ]]} οἵ ἀεἰϊργῃς ἀαγ ὈΥ ἄΑγ, 
ϑροσίῃς ἴῃ Εἰ ργεβεῆςς σοῃτυδ!γ, 

31. ϑροσίηρ ἰῃ δίβ νογϊὰ. [} 

422,33. ὙοὰΟΣΝ' 6 Ῥσίρον αὶ οτἰ βίῃ. 

422. ϑγποηγιωουϑ, αυδίοτγηδιγ-ἴεγηατυ. [ηϑιεδὰ οἵ γσλευεὰ Τάτᾷ. 
μᾶ5 Ο᾽οά. ---- ΤῊΣ τεηάδογίηρ ,“ογνιδα (ΞΞ ἐγεαίφα ) ἰβ βαρροτίδα ὮΥ 
ἴα ρᾶσαῖ]οὶ ἐχργεββίοῃβ ἰῃ ν. 5" 5 (»"αάξ οἵ ογίαίπεα δὰ ὄγοωρὴ 
ἡπίο δοίη) ; ἴδε ττδηβίδοη 2σςςεςσεαά (ἘΚ.) 6 ροββίδὶβ, θὰ ἀοε65 
ποῖ δεοοσᾷὰ πιὰ ἴῃς οοπίεχῖ, ἰῃ ἩὨΐοἢ τὰς Ροΐπὶ 15 ἴῃ 6 τς οὗ 
βου 5 οτζοδίίοη. --- Τῆς Ηδοῦχον, 411} (Ὡς Οτεοὶς Ψεγβίουβ, δηὰ 

ἴδε Ὀεβὶ Μ5. οἵ ἴῃς Νυϊραῖς ((οἀά. Ατηϊδιίηυ8) πᾶνε ας 426 δέρτη- 
πίηρ, ΟἸεταθηης Μαυϊραῖς, ϑυτῖδο, Ταγρυτλ ἐπὶ 2ὲε ὀέρίηπέηρ (30 

ἈΝ0); τῇς ὕνο τεδαϊηρβ γε βι ρβιδη τ! γ ἰἀοπιοαὶ ἴῃ τηθδηΐηρ, 
θυϊ τθδῖ οὗ ἴὴς Ἡεῦτεν ἰ5 ἀνογοα ὈΥ τῆς ἴοστη οἵ βεοοῃά εἰ. (,3γ52), 
δηὰ Ὁγ ἴῃ 5ἰγαῖαγ ρῆγαβε ἴῃ [0Ὁ 405, νετε Βεβθιοοία ἰ8 ἀςβοσ θα 
85 ἴῃς εὐ (τ. δερίμρέη) ο΄ Ζὰλε ἐγεα ον οὐ Οσαὶ 1 --- Ογεα δον 18 
τι ταν, τε 2γοεφάμγε, ῥεγγονγνιαπες (Ἰοῦ 26} 405) ; Οτῖ. 45 ρἷα. 
τῦαγς, αὐ οἢ 15 ροτθδρ5 ἱανοσεὰ ὉΥ Ρῥ]υ. τυσγᾷς οἵ βεοοῃά εἰ. --- γε 

(ΕΥ̓. πιαγρίῃ) ἰ5 ἴῃς τὔοσε πδῖυγαὶ τη θτηρ οὗ ἴῃς Ηδθῦτον ; 
ὀρίογε (ΕΝ. δῃμὰ βϑοπιεὲ Αης. Ἧγ585.}) ἰ8 διαϊγ δϊοναῦϊα. ---- Οἵ, δὰέ 
δερίηπίηρ 97 “λέ “γεα οι οΓ Οσοά (Ἐδν. 3.2), δηὰ δἔῴάε Μρεονη οὗ 
αὐ! ἐρεαϊίοι ((οἱ. 11). --- 71 ἄαγε οΓ γογε (ἈΝ. 47 οὐδ) -Ξ- “ἴῃ 
τοιηοῖεδι ἀπ υ Υ "; 866 ποῖα ου ἴῃ 6 ῥϑγβὶεὶ ὀχργεββίοῃ ἰῃ ποχὶ 
γεῖβα. -- 33, ϑγηοηγιηουβ, Ὀίπαιγ. ὙΜΆΪ 6 ν. ἀεϑογίθεβ ᾿Ν͵ϑάουι 
85 ἴῃς ἢἤτϑι οἵ Ὑδηνε 5 τ οσῖκβ, ν.3 γίνεβ (ἢς τἴπης οὗἨ ΒΕΓ ογεδίοῃ 
ἴῃ βδῃθσαὶ ἴεστθβ. Τῆς Ἡδῦτεν ρτεροβίοηβ ἱηϊσοάυος ἴῃς ρΡοϊπί 
οἵ ἔπιε ποῖ ὀφίογε νι οι (ΕΝ., βδοτας Απο. Νι58.) Ὀαῖ σύ νδίοἢ τμ6 
«τεδίίοη ἴοοῖς ρίδος. δγίριεναι ἐἔριξ (ἀϑυλὶν εὐεγέαεδης ἰὼ ἈΝ.) 

Ῥ ΒΡ 

9 Ηεῦ. αὐάς : ὀξέα: ἐξε τοαέεν. τἀομδά ποί ἐν ΜΦΡΥ ἐ4: ἐς ἐονεσεανάὶ. 
1 Ηδεῦ. δἀά5: α»αἱ μὲν ἀείεσΑὐ τοας τοίά νιαπδέναὶ. 
ζ. 8ες Βυάάςε᾽5 ποῖος, ἰαὰ Νονάοῖκ᾽ 5 ἰακαδονενιεπέαν. 
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5 ὕμπις πἰάάεῃ ὉΥ ἀϊδίδηςς, τειποῖς, ἀΐμη, ἰῃ τς μαβὶ οἵσ ἰῃ ἴῃς 
ξαΐῖυσε ; ̓ἶἴπ Μίο. ς Ὁ 1 ἰβ υδεὰ ἴο Ἔχργεββ ἴῃς σεπιοῖς οτρίη οἵ τᾷ ς 
Ῥανιάϊς μουβε: ὦ γερά ἐπ 7εγαεὶ τυλοτό ογίρέμ ἐς ἰὴ ἀρὸ ἐπ δὲε 
ἐἰία»: ῥα. ΤῊΝ ΔΤΩΣ ΑΓ Ἔχρσεοβϑίου ἡονι ἐυεγίατπρ ἐσ ευεγίαςί- 
ἐπρ ξῖνεβ ἴμε ὕπνο ἰοτταϊηὶ οὗ ἃ ἰοῃρ ρεσίοά, -Ξ ἔτοτῃ ἃ τεπιοῖς ραϑβῖ 

ἴο ἃ τειηοῖς ἔχε ; 50 ἱπ Ψ 9ο᾽, σῆοτε [ἢς τεττηΐηὶ, ρρ] δὰ ἴὸ 
Οοά, τε ἱμάθβηϊ οἷν τοπιοῖθ, ᾿πουρῃ ἴῃς Ηδῦτεν πογὰ 8δ5 ποῖ 
ἴῆς πιοάδσῃ 56η86 οἵ ἴῃς τειωροσα! ν ἱπβηϊία. --- Τῆς τεπάοτηρ 
,)α:λίσμεα ἰβΒ ἔλνοτεὰ ὉΥ ἴῃς ,ρχνπσα οἵ ν.3 (56ς δ]5οὸ ἴῃς νοτὺβ 
εχργεββίηρ ὀέγζλ ἴῃ ν.ἢ" 55). Ιἰ βεδϑίηβ, βονγενεσ, ἴο Ὀ6 ἑοσοίηρ ἴῃς 

ἴοιτὴβ ΜΉΘ ἰὲ ἰ5 μεϊὰ (Ετδηκ.) τμδὶ ν. 9 5 τείεν το ῬΙϑάοιῃι᾽ 5 οοῦ- 
ςαρὕοῃ ἴῃ ἴδε ποιιῦ, δηὰ ν."  ἴο με Ὀπῆ ; ὈοϊΪῃ Ῥδσασταρῃβ 
τεϊαῖε ἴοὸ πεῖ Ὀϊσῖ, [πε ἀϊδετεπος Ὀεΐνεε ἴπδαὶ Ὀείηρ πᾶς [6 

Βτβῖ 15 βεηοσαὶ, ἰδς ϑεοοπὰ βρεςοϊῆς. ὉΠ τεπάδγίηρ (8εε ψ 25) 
ογαίμεα, ἐεἰσόῤῥλεά (ἈΝ. “εἰ «), Ξε φίαεεαί ἐπ οείδοη, ἰ5 ρετ- 

τοῖο Ὀγ ἴῃς σοπηεοϊίοη, Ὀὰϊ 15 1655 ἀρροβίϊςο. --- ΖΖε ογίρίμ (ἸἸξ. 
γε: ἄἔνιο) 97 “δε εανγίὰ τὸ ἠὰλε δερίμπίηρ οἵ ὙδΏμ εἶ ποτ. -- 
γνϊδάοτῃ, [πουρὰ οοεναὶ νὰ τὰς Ὀερίηηίηρ οὗ ἴδε ἀϊνίης δοινιγ, 
5 οἵεαϊεὰ δἱ 4 ἀεδηϊίς ροὶπὶ οἵ τἰπς, δηὰ ἴπυ5 αἰῆετβ ἔτουι ἴῃς 
Ιοξοβ οἵ ῬΏΣο δηὰ ἴς Εουσ οβρεὶ. Τῇ ἀδῖς δηὰ οοσοδϑίοι 
οὗ τῇς Ὀερίπηϊηρ ἃσα ποῖ ἀεῆηεὰ ((Ββουρῇ νΝϑάοτη ργεοθάες ἴῃς 
ῬἈγϑίοδὶ νου), δἰ ποιπίηρ 15 βαϊὰ οὗ ἴῃς οχίβϑίθηςς οὗ ΨΥ βϑάοτα 

ΟΥ οὗ τῆς παῖυτε οἵ ἴῃς 1" οὗ Οοὰ Ὀείοτε ἴῃς ογεαῖΐνε ποσῖ 
Ὀεκῖη5. 

24.426. Ἡ οάοΙϊΩ Δηίοσῖοσ [0 [δ 6 ῬἈγεὶ68] ποσὰ. 

Το Ῥῃγείοδὶ νου] 15 ἀθβϑοσ ρεὰ Ὁγ [18 ρασῖβ : ἰῃ ν." τὴς πδΐοτξ, 

ἷῃ ν. 5 τῆς τηουηίαίπβ, ἰῃ ν. 5 ἴῃς 50]]. --- 34. ϑγῃοηγτηουβ, ὈΐπΑΙΥ. 
“Ῥεῤῥὰς ατὲ ἴᾷς ρστεαΐ τλδβϑβεβ οἵ ψδίοσ, 58ε85 διὰ τίνεσβ, ἱποϊ υὐϊησ 
ῬΓΟΒΔΌΪ μὲ βυδθίεισταπεδη σε δηος “ρεηζαίμς βρτίηρ ; 3εὲ 
ῃοῖς οὐ Ὁ. “γοωρὴξ ἱπίο ὀείμρ, 1ἴτ, ὄὀγοωρὰ γογέὰ; τῆς βάτως 

ἤξατε 15 υϑοὰ οἵ τῆς δασίῃ ἰῇ ψ 9οἢ, δηὰ οὗ ἴδε 8ε8 ἰῃ [οῦ 38"; 
Βεσς ἰξ βθεβ ἴο Ὀ6 ἃ ρυτε ἤρυτὸ οἵ Βρεδοῦ (ρᾶγα]ϊοὶ ἴο “ογνεεαῖ, 
ν. 3), νἱδ πὸ τείδσεμος ἴο Ῥηγϑίοδὶ Ὀερείπηρ; ἩΝβάοτῃ ἰ5 ἴῃς 
οἽτοδίυσς, ποῖ ἴπς οὨ]]ὰ, οἵ δυνει. [Ἃπ ἴῃς Ἡδοῦτον οὗ βεοοπά εἰ. 
ἴῆε χγρωπίαίμς ατὲ ἀδβοσι θα ΌὈῪ ἃ τεῖτὴ υ50.8}}} υπάοτβίοοα ἴο τηθδῃ 
ἀἄεαυν, λεαυγ-ἰααΐδη, διὰ 50 σδομηάίηρ (ἘΝ.) οἵ γέεὰλ (ἐπ τοαΐζρὴ ; 

τῆς ποσγὰ οσουσβ πονθεσε εἶβε ἴῃ τη ΐς βθῆβς, δῃὰ ἰ5 ποῖ ἰουπά ἴῃ τῆς 
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Οικ.; ἃ βρῃι ἌἽβδηρε οὗ τῆς Ηδεῦ. ρίνεβ ἴῃς τηρδηϊηρ ἡμζ, Ὀαὶ 
ἴδε ποσὰ βδῃουϊὰ ρεσῆαρβ Ὀε οπιἰἰεα, ----2ὅ. Θγποηγτοουβ, ἴεγηδσγ. 
Τῆς πνογὰ “ὠμὰ τείειβ ἴὸ ἴῃ δποϊεηϊ νἱενν ἴπδὶ ἴῃς πιουηϊαίης τοῖς ᾿ 
5014 δἰσυοΐυγεβ σαϑηρ ΟἹ ἰουῃάδίίοη8 βυηῖς ἀδὸρ ἴῃ τῇς φασι 

ἄοπνῃ ἴο ἴδε ἤοοτγ οὗ ἴδε Ξβυδιεττδηθδὴ οσδδῃ ; 80 ψ 1.87.2 “ὰσ γρω»ι- 
αδονς 97 τὰς "πουραΐμς τὐσοῖ (ἴῃ ΔῈ δατῖ παῦλα), δηθὰ ]ου. 257) 
7 τοερ ἀρίνπ το 1ὼε δα: (οι, ἐχίνρε 46) ο7Γ τὼς νιοωρέσίης (τὴς 

Ἰενεὶ οἵ ἴᾷς Ὀοϊζίζοαι οἵ τῆς 5:4). --- 396. ϑγποηγπίουβ, ἰεγηδιγ. 
Τῆς Ηεῦτον τοδβ : δε σαγίὰ απαά {δε ομϑ τε ῥήαεές. ὙὍῇδ ἐχργαβ- 

βίο ομδείαε ῥίαεές 156 ἀἰῆου!. Τὸ υπάετιβίδπα ἰξ 88 τεξειτίηρ ἴὸ 
τῇς ὨρΑνΘΏΪΥ 5080 65 (ἔοΣ νησὶ ἰξ πουϊὰ Ὀς ἃ βίτδηρε δηὰ ᾿ρσοῦ- 

ΔΌΪΕ ἴεση}}) 566τη8 ἑοσυ! θη Ὁγ τῇς ράγαὶ]ς Ἰ5πὶ, βεοοπὰ οἷ. βϑρεαϊκίηρ 
οἵ [ες Ἑδπἢ δίομθ. Τῆς ποσὰ τηυβὶ τα Μελζρ, ἃ5 ἴῃ [οῦ “3. Τὸ 
οὈϊδΐῃ ἃ σοῃίζαϑὶ βοῃς Ἐχροϑβίϊοσβ ἴδκε ἐσγζ 85 -Ξ εμέπιυσίεα σηά, 

δηὰ Μεῤάς 85 Ξ ὠπομἐπυασίεά ἐανά, Ὀαϊ 115 ἀο65 νἱοΐδμος ἴὸ ἴῃ6 
Ἰληρυᾶσε. [Ιἰ ἰ5 ἀππουὲ ἴὸ τορασὰ τῆς ἴνσο [ΕἸΤΩΒ 85 ΒΥ ΠΟΏΥΤηΟυ5, 
ἃ5 ἴῃ [οὉ ς᾽; ἴῃ 10Ὁ ΠΟῪ οσοὺγ ἴῃ ἀἰθδγεης οἴδυβεβ ἰῃ ρτορετ ρᾶγ- 
8116] 15τὰ, τὮ1] 6 Βοτο [ΠΥ οἰδηά τορεῖπεσ οομποοιοα ὃγ “πα (δ ἢ 
οδἢ Βδσαϊγ Ὅς ἰαίκοῃ 85 -- πηι), δηά, ὄἌνθὴ {{ ἴῃς ϑΥΘΟΏΥΤΩΣ 

πεῖε δ]ονθά, νὰ 5ῃουἹὰ ἤᾶνα ἴὸ βιρροβε ἃ Ὑῃοϊς ἴο ὃε Ρυϊ ἰῃ ΔΡ- 
Ροεϊοη τὰ βουὴ οὗ 115 ρατῖβι ΤῊΪβ ἰβ οὈνϊουβὶγ αἀἰετγεηϊ ἔτουι 
ἴδε οοτησηο ὀχργαβϑίοη 26 ἐαγίά ἀκα αὐ λα ἐξ εοπίαίπς (1ἀε 
εαγίὰ ακπαὶ ἐὰλε γεέμοες “λογεο7). ες εῖ Ὡὸ Ἰίρῃς οὐ ἴῃ6 νεῖβὲ 
ποιὰ ἴῃς ΑὩς. 758. ατκ.: δε Ζογα »εασε εομμέγέες ἀπά μπίπλαῦ- 
ἑκάὰ γακῖς ἀπο ἱπλαδίηα σωνερεΐές οὗ ἐλξ γερίομ τιπαΐδν “δε ἀεαυεης, 

πιο ΤΟ] ονΒ ἴῃς Ηδῦ. ἰῃ ἃ βοῆοσαὶ ψᾶῪ, Ὀυϊ γ᾽ εἰ 8. ὯῸ 56ῆ56. 
ὅγ7ι. Τάτ. 1.Δῖ. ἴανε γίϑεγς ἰηϑίεδα οὐ σεζε ας ῥέασεές ; Αα. δηὰ 
ὅγιω. ὅανα ἐχίς. Εἰζποτ τἢ686 τοηἀογηρβ ἅγὲ ζυι65863, ΟΥ ΤΥ τερ- 
τεξεηϊ ἔοστηβ οὗ ἰεχὶ αἀἰβεγεηϊς ἴσοι οὐσβΌ [{ βεθπβ ἱτῃροββίὉΪῈ ἴὸ 
ἢχ ἴθ ΗδὮ. οτρίηδὶ, Ὀυΐ, ἴῃ δὴν οαϑς, Ὁ; οἰδυδεβ τεΐεσ ἴο ἴῃς 
ατεδίοῃ οὗ ἴδ δασῖ, ἀῃὰ ἴῃ6 Ἐχρσαββίοῃ οωζείας ῥέασεές τᾶν Ὁς 
οαποὰ πιϊπουϊ ἀοιτίιεας το ἴδε τδουρῃῖ, Εον Ηεῦ. 3,32, γ:7 (οτγ, 
»ι1:5) 97 τὰς εἰρας (οτ, “μ57) 121. μ45 οΐδς; ἴῃς ΤὨγοῃοϊορίοεὶ 
τερδεπηρ “4712 (ἰμδίοδα οὐ »"4:5) ἰβ ἑλνοσεὰ ὉΥ ἢσβι ᾿ἴπὸ (πο 
γῆ). 

4ΟΥ, δε Βαυγιουίδη νἱενν, ξίνε: ἱπ Ἰδϑίσον. 5 εὐ. ο7 Βα. «πὰ .422.. Ῥ. 443, 
φδι 
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217-31. ὙβάοΙα Ῥσοεθδΐ δὲ ἴδ οοπείγιοίίοι οὗ (80 πηΐγοζϑο. 

217-29 ἀσδοσίθε ἴῃς οτεδίοη οἵ ἴῃς ρῃγϑβίοαὶ πογ ἃ (οαιϊαηρ 
Βαδανθηὶν Ὀοάϊεβ5 δπᾶ δηϊτμδῖς τὨϊηρ9), σοῦ βοἰεοῖϊθα οἡ 8ο- 
οουηῖΐ οἵ ἰΐϊ5 οδνίουβ ρταηάοδυγ ; ἴῃς ποῃάογαι 688 οὗ τηδῃ 5 γάσεὶγ 
βροίκεῃ οἵ ἰῃ ΟΤ.. (Ψ 8. 139). ΟἿ, 1οῦ 385 --- 27. ϑγηοηγιου, 
ἴεγηαυ. Τῆς ἀξαύεης τὸ σἄν, ἰδουρηϊς οὗ 458 ἃ 530]14 ὄχρδῆϑε 
(6 οὩ. 15) ἴο Ὀε ἤχϑὰ ἰῃ ἰἰ5 ρἰίδθοθβ. Τὸ ἴθ ἐγ ἴδ ἄρρθᾶϊβ 845 ἴῃς 
ἰπιοσίοσ οὗ ἴῃς ἄοτηα, ἃ οἰτοὶθ, Ξβρῆεσς, σαμεν, ου νοι σοά ἰ8 Ξα1ἃ 

ἴο ναὶ (Τοῦ 21.) ; τἢϊ15 να ἀεβοεπάβ οἡ 8]} 5ἰάςβ ἴο ἴῃς ἴεστεβ- 
14] ἜἌχρδῆβε, ἑοσγιίηρ ἃ οἶτοὶς (ἴλς Ποτίζοῃ), δηά ἰ5 βαϊὰ ἴο γτεβῖ οὰ 
ἴῃς ἐξεῤ, τἴμδὲ 15, [6 οσθᾶῃ ψὩ]ΟὮ οὶ ΟὨΪΥ απᾶοτ! 65 Ὀυϊ 450 ἔον5 
τουπὰ τς ποι] (ὅεη. τ᾽ Ψ το45 5). Ταῖὶβ σοῃοοροη (ἴο ψῆϊς ἢ 
ταὶ οὐὁἨ τε Βαδγ)]ομίδῃβ δῃὰ Οσθοῖκβ 5 δἰ πὶ αγ) ἢ ταϑίβ οἡ ἴδ6 
ϑἰ πὰρ ςϑὶ ψεορταρῃίοδὶ οὐβεγναίοη. [1 ἴῃς τεηάδογίηρ εὗγοῖς Ὀς 

δάοριεὰ (ΚΝ.), ἰῃϑιεδὰ οὗ ναωζί, ἴῃ6 τϑίεγσθῃοθ ψ1}} Ὀς ἴο (ἢ δοτῖ- 

ΖΟῃ. --- 38. ϑγποηγπιουβ, ἴόγηασγ. Οὐομάς (ΑΝ.) 88 ἰῃ 3", ποῖ 
φζίες (ΕΝ.), τὰς ἀεατυεέμς (ΞΞ 51.165) Ὀείῃρ τπῃηδηθΠοηθαὰ πῃ ἴῃς ῥτε- 
εσεάϊηρ νεῖβε ; ἴι6 Ηςῦ. πογὰ ἰβ υββὰ ἕοσ τῆς σὲν ἀρραγεηιγ οοπ- 

οεἰνοὰ οὗ 85 8ῃ ἐχρδῆβε οἵ οἰουάβ (Πι. 33 ψΨ 18.1.2) Ιῃ (ἂς 
βεςοῃα Ἰἰης χε γρωπέαίης 9 ἐὰε ἀδεῤ ταὶριιῖ, ἔτοπι ἴδε ραγα! !ο] ἰϑηα, 

Ὁς ἱητετργεῖςα 48 ἴῃς οοἰςβιῖαὶ βοιγοθβ οὗ νδίεσ, βιοσεὰ δδονε ἴῃ 6 

Βπηδπιεηῖ, νἤδπος ἀδϑοθηάβ ἢ γί ν ἤδη 266 τυΐϊπάοτυς 97 ἀέαυδρ 

αγέ οῤεπεά (ἄεῃ. 7); τᾶς “:α ἰβ τηδητοηεα ἴῃ ἴῃς πεχὶ νοῖβα. 
Βυΐ τῇς ἐξέ 8 εἰβενῆθγα αἰνγαγβ ἴῃ “ἐα, δῃὰ τηυϑὲ ῥγοΔΌΪΥ Ὁς 

380 υπάειβίοοα Βοζε --- ἰὴ (ἢ5 νεῖϑο ἰΐ5 Τοττηδίίοῃ, ἰῃ ν. Ὁ ἰϊς ᾿ἰτϊα- 

ἄοῃ. [Ιῃ δοοογάδηος στῇ ἴῃ 6 Ρῃγαβθοϊορυ οὗὨ ἴπε τγεϑὶ οὗ ἴδ ραγα- 
δταΡὮ ψὰ τηυβὶ τοδα Μχεά πε (ἰηβιεδὰ οὗ δέεεανιό γατ οἵ εροπρ, 
οὐ δωγεῖ υἱοέεη εν ον), ἃ τεδάϊηρ βυρροτίεα ὃγ ἴῃς ατεεῖκ, δηὰ 
οδίαἰηοά Ὁγ ἃ 5] ῃϊ σἤδηρε ἴῃ ἴῃς Ηδρῦτον. --- 39. Α ὔΟἱρὶεὶ (45 
186 τοχὶ βἰδῃά5) ; ἴῃ ἤσϑι δηα βἜοοηά 1ἴπ65 ἔοστῃη ἃ σουρ]εῖ, Βγποηγ- 
του, ἰεγηδγ, δηὰ ἴῃς (Ὠἰτὰ Ἰἰπ6 4150 15 ἴθσῆδῖυ. ΤὨς ὀοωηας οὗ 
τῆς “εα ἂἵς ἤχϑὰ, 88 ἰὴ ὅσ}. 1". 1 Ἰοῦ 2851 μν τοφ᾽ ἡ. 11ἰ. εὐλεη ἀξ 
“6: 9 16 τεα ἐξ ὀσμπα,; ἴδε τεηάετίηρ τάδε ἀξ ογάσέπεα λὲς ἄξέγέε 
"»γ δἔε “εα ἀοεβ ποῖ δοοοσὰ 850 νγ6}} πῖτὰ ἴῃ 6 (Ο]]οσίηρ οἰδυβε. 
Νοσ, ἴῃ βεοοπὰ οἱ., ἰ5 ἴῃς τγδηβἰδιίοη «ἀοωδ ποῦ βαες δεγομά ἐξς «ἀσγδ 
ΔΙΑ ΌΪς, βίηος ἴῃ ΗδΌ. πογὰ (Ὃ) 18 ἤδνεῦ υβεὰ ἰῃ ἴδε 9εῶβε οἵ 

4 ]αϑίγονν, σρ. οὐδ, 1. 18, 607; Ηετοά. 4, 36. 
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“ἄφγε. --- ΤῊε δλτῖ ἰ8 ἀεβοσίυεὰ δβ ἰουηάεά, ᾿ἶκε ἃ δυϊαϊηρ, ἰῃ 

ΤΑΔΏΥ ρᾶβδαβροδ ἰη ΟἿ. (7ετ. 215 [β8. 51 7οὉ 38' ψ 24ἢ 82) το45), 
διὰ ἴδε ποσὰ 15 ἴο ὃς ἰπιεγρσεϊεα 1 ΟΓΑΙΥ. ---- Τς ναϊίοδη Οἵκ. 
οταὶῖς ἴῃς ἤτβῖ δηὰ βεοοῃὰ οἶδλιαβοβ οἵ [5 νεῦβε (ργοῦ Δ ὈΪγ Ὁγ 9Ξοσῖθαὶ 
ΟνΕΓΞΙ Ὁ ; ΒίοΚεΙ!, ἴο ἀνοϊά τῆς τὶρ]εὶ ἔοστα, οὐ ἴῃς τηϊγά. ΤῊΣ 
Βυτητηο 98] διτδηρειηθηῖ οὗ ἴῃς ΟΙἾΠΟΙ νεγβεβ βυρροβῖβ ὑμαὶ ἃ ᾿ΐπε 
ΤΩΔΥ ἤανε ἤετε (Δ]]ε οὐ οὗ ἴἰἢς Ηεῦτεν ἰεχῖ, οσ Ὀεοη δά δά ἴὸ ἱϊ. 

ὙΒεῖε 5 ὩῸ ἴτϑος οἵ ἃ πηβδὶηρ πε. Τῆς τῃϊγὰ Ἰΐπς σοττεβρομάβ 
ἴο ν. 5. 5. Δῃηὰ 563 ἴὸ Ὀς ὨΘΟΕΒΒΔΙΥ ; δυϊ βεοοῃά Ἰΐης, Δη ἐχρίδηδ- 

ὕοῃ οὗὨ δτβὶ Ἰἴῃς, 1 ποῖ Ὠθοαββᾶσυ, 8δηἃ ΠΩΔῪ Ὀς ἃ 9088 Ξϑυρρεκιοά 
ὉΥ ]οῦ 38. 

90, 31 ἀσβοσῖθςε βου Β τπδηηοΥ οὗ [1 δἱ ἴῃς 5ἰάε οἵ Ὑδηπθῆ 
ἀυπηρ ἴῃς ποτὶ οἵ ογσεδοῃ. Τεχὶ δηὰ ἰγδηβιδίοη ἂς ἀϊβῆουϊ. 
ΟΕ ΥΒ. η)53.8..---80. ΑΡΡΑΙΘΠΕΙΥ ἱεγΏΔΙΥ ; νι ἢ ἀρρεᾶσβ ἴο Ὀεϊοηνσ 
νὴ τἢ ν 5, ἂς ἴνὸ Ππ6 5 ἰοσηληρ ἃ σουρ]εῖ (γιατ). Τῆς νοῦ 

τας τεῖεῖβ ἴῃς Ῥαγαρταρὴ ἴο ἴῃς Ρεστοα τηεπῆίοηςα δρονε, ἴῃς {ἰπὶς 
οὗ ογτεδιίίοη. Τῆς ἐχργεβϑίοῃ σύ ἀξ σἱαξ ἰτωρ]} 168 ἱπεπηαῖα δβϑοοίδ- 
ὕοῃ, Ὀκῖ ἢοΐ ὨΘΟΘΒΒΑΤῚΥ Διο ϊοοϊοηϊς δοῦν ; ἴῃ 186} [ἃ σοηνουβ 

ΟἿΪΥ ἴῃς ἰάεα ἴμαὶ οὐ β νοτὶς νγγὰβ Ἵμαγδοϊεσζεα ὉΥ νυ βάου. -- 
Τῆς νοζὰά τεηάεγεὰ τυαγ ἴῃ ἴῃς ἰγδηβιδίοη ἀρονε ὁσουγβ ΟὨΪΥ ἢετα 
ἴῃ ΟΤ'., δπὰ ἰϊ5 τηθδηϊηρ 5 ἀουθτῆι!. ΒΥ ἃ οἴδηρςε οἵ ἴογπι ἰΐ πλδ 
Ὅε υῃάοτειοοά 45 Πανίηρ ἴῃς β8π)Ὲ βεῆϑε 8ἃ5 ἴῃς 5: γ}1}18Γ ἴδστα ἴῃ 
Οδηι. η..2, σγῆσι, ἢετα αγελέξεί, νιαςίεγ-τυογάνιαη, 5 τῆς οὐ)]οοοη 

ἴο 5 τεηάετίηρ ἰ5 [ῃδΐ ἴῃ [με ργεοςεάϊηρ ἀεβογ ρου Ὑδηνεῆ ϊπι- 

56] 15 Διοϊῃιῖοςῖ, ἀπὰ ἰῃ τῃς (ΟἸονηρ σοηΐεχὶ Υβάουτῃ 18 τεργο- 

βεηϊςα ἃ5 βρουίίην, ποῖ δ5 ψουκίηρ. ἡ Α ἀϊδετγεηϊ σἤδηρε οἵὗὨ ἴῃς 

ΗεὉ. ποτὰ ρίῖνεβ ἴῃς ἔογῃι ἰουπὰ ἰπ [,3π|. 4, -Ξ οπε ὀγοωράϊ τ, 
ἐλεγίελεά, πἤδηος σέμριπς (σίμριηα), πωγεδηρ, 7οε γ- λέ, Ὁ οἵ 

υαναξα, «πάν ῥγοϊξεδοη, τυαγ (Εταηϊ.). ἘΕΥΔΏΚΘΉθεΓς ὑπάετ- 
βιδηάβ τε ρτοσεάυτεο οὗ ἴῃς ρδγδρτδρῇ ἴῃ: ἡ βδάοπι ἰ5 ςοποεῖνεα 
(ν.3.5), 5. θοτγὴ (ν.᾿ 5), 5 ργεβεηῖ αἵ ἴῃς ογεδίοη (ν. 7.3), 15, 85 

γουηρ ΟΠ], δὲ Ὑδένε 5 546, ὑπάθσ ἢΐ5 σᾶγα, ᾿ἰνηρ ἃ )ογουβ ᾿1ξε. 

Τῆς δεῆβς πργεδμρ δοοογάβ ψ τῇ ἴῃς βυσοεεάϊηρ οοηϊεχῖ, ἀηά σ ἢ ἢ 

480 Οἵκ,, [δἱ., Εν. ἘΝ΄., απϑιὰ πιοδὶ πιοάεσῃ εχροβίίοσξ:υ ὍὙὴε ἐχργεβϑίοῃ ἰῇ 
7ετ. ςαἱδ ἰς τοο οὔδουγε ἴο Ὀς οἰϊεὰ ἰῃ 115 οοππεοιίοῃ. 

ἘΠῚ 15, ρεσῶαρδ, ἴο τς βεῆβε σγέβ οὗ ἴδ νοσὰ Βεγε ἴμαι ΝΒ. 7531 δυάδος ἴῃ ἰὶς 
τεχνῖτις, 

ζΑςᾳ, Βδϑῆὶ, ΑΝ. 5οῦα!,, αἰ. 

ν 
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τῆς τεργεβεηϊδῦοη οὗ ἴτε πνῇοϊς ραγαφταρίι, δῃ ὰ σοιτεβροηάς, 85 
Ῥαββῖνε, ἴὸ ἴδε δοῦν μδρό ΟΥ δρζογ, τῶῦῖς (Νὰ. υτ 2 Κ. τοὶ 
138. 493 Εβ(. 27) οἵ ἔδιιαϊς (2 5. 4'᾽ Ευ. 45. Τῆς τεπάοτγίησο 
“αὐδῶ (Τατρ.) διά εσπδημαν (Ἠοδηιδη, δελνγεισείς, 1., 97) 
ἅτε τοὶ ΔΙΌ ϊο ; ἴῃς ΗςΌ. τυρὶ Ὅς σΠμδηροα 80 88 ἴο ρίνε ἴδε 
β6ῆ96 εσπδμαδν, ρατα! οὶ ἴο 65.) ὅν ὅν, δμὰ ἴο ἴδε δἀνετῦ ἰῃ ἴῃς 

ταῖγὰ Πἰης, Ὀὰϊ ἴῃς ομδηρε πουἹὰ ὃς ΔΥΌ ΓΑΙ ἀπ στρ ΠΥ μασά. 
-- 5. ο", Ῥεάονε, ευάο ἔποτυς ἐὰγ τυογᾶς, τας τοῖξὰ ἕλεέ, τας 2γε:- 
ἐπ! τυλόη Ἰάοι, »επασφεί τὰς τυογδ, ἀρρεᾶῖβ ἴο ὈΣ ἃ ΡὮ]οϑορΒΙ ΔΙ 
οοἰοτεᾶ τεργοἀυςοῃ οὗὨ {πὶ5 [ἴη6. ---- [η Ξεσοῃὰ 1ἴης ἴδ Η Ὁ. τεδὰ 5 
πε. : 7 εὐας ἀἰεέρά!, ΜΙ ἈΪΟὮ τηΔΥ τηθδῃ “1 οχρετεηοςα δὴ δσοοίοη οὗ 
ἀεἰῖσαι" οὐ “1 νᾶβ ἃ βουζος οἵ ἀεἰσῃι " (το αοά), ΞΞ ἀύς ἀεάρλ; 5 
1τῃς Ἰαϊζεν 15 ἴῆς βθῆβε οἵ ὠγέλ ἰῃ ταοϑὶ οἵ ἴ6 ραββᾶζϑβ ἰῃ νοι 
τῆς ποσὰ οὐουτβ (1838. κοἦ 7εσ. 21: ψ ττ05 5“, Ὀὰϊ ἴῃς ἔοστωεσ ἰ5 
ἵανοτθα Ὀγ ἴπε οοπποοῦοῃ, ἴῃ ΜΠ] ΟΝ 15 ροτίσαγεὰ νΝἸβάοταβ ου ἰπ 

ἴδε σοπιετηρίδιίοη οἵ τῆς ἀἰϊνῖπο οτεδίίου (Ὑ)11., σῳ.); οἵ. ]οῦ 38. 
Εον ἴδε ᾿οηϑίπιοιίοι (7 τας ἐεζρλϊ τε 7 τοας Λωΐ οἵ ἀεϊρλῦ ςἕ 
ψ τ2οῖ: 7 αγηιὃ3 Ῥέαεδ, τ “1 τω ἴοσ ρεᾶος (οσ ρεβοςβῦ]6),"" δηὰ 
αεη. τῶῖ: δ όσοι δέξεσίμρ, τε “Ὅς ἴῃοὺ 41} οἵ (οσ, ἃ ἴγρε οὔ 

ὈΙεββίηρ.᾽" --- Τῆς ρῥἱοΐατε οὗ δηϊογιηεηῖ ἰβ σοῃεπυδα ἰῃ ἴμα ποχὶ 
Ἰπ6 Ὀγ ἴπε ἴοττῃ “βογ πῇ οἵ ἐαμρλίηρ (ΚΝ., γοίεηρ), πο ἴῺ 

Ἰἰκὸ ἸρΔΏΠΟΙ Ροχίγαγβ Ἡ ἰβάοτα᾽ 5 ἀοἰ σῶς ἰῃ (οὐ 5 νοστῖς. Τῆς πνογὰ 

οϑῃ Πᾶσαν ὕδνα ἴπ6 δεηβς 7ογοιοέν σευε, ἩὨΙΟΒ πουϊὰ Ὀε ἀρρτορτί- 
αἷς ἰξ γνϑάοιῃ νγεσὰ τεργεβοηϊοὰ 85 νας ̓-τοογξρεα».Ἷ --- 81. Τεῖ- 
ὨΔΙΥ. ΤὨς ἢγβὶ ᾿ἰῃθ βθθῖηβ ἴὸ Ὅς ἰάἀεπεοδὶ ἴῃ πλοδηΐηρ πὰ ν. 35. 
Ηρ τυογζα ἰ5 1ὰιϊ. ἐὴλέ τυογζά οΥΓ ἀΐς εαγίὰ, ἰὰ νι ο ἢ ἐχρτγεβϑίοη [86 
ἤχβι ἴοστὴ ΤΩΔΥ ΓΟΡΓΟδεϊ 85 Δῃ οτρδηϊζοαὰ πος ἴπᾶὶ πο ἴθ 6 
ϑεοοῃὰ ἰδστι ΤΟροβθηϊβ ἸΔΟΙΕΙΥ ἃ5 ἃ τω888. ΤΉ ΘΧργοββίοῃ 13, 
ΒΟΥΘΥΕΣ, ΤΏΟΥῈ ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ ἃ τῃοδιοσίοδὶ ἀρσχορδίίοη ; ἴῃς ὕνο ἴδιτοθ 
ἅτε ΓΟΔΪῪ συποηγτηουβ (88 ἰῃ ν.᾽, ἡ οοὗ “1), ἴῃ ἢτϑὶ Ὀεΐηρ ροδᾶς, 
τῆς βεοοπά ἴῃς οτάἀϊματ ρῥσοβα ποσὰ ; ἴἢς ἢτβθὲ ἄοεθβ οὶ τοϑδῃ 

ϑρεοϊ οα!ν φάε ἐπιλαῤῥλρα τοογἀ, ἡ οἰκουμένη (45 ἘΝ. ἱπϊετρτεῖ 10) 
--- Ὀοϊὰ ἰοστὶβ ἅγε Οσοβϑί ΔΙ υϑεὰ ἰῃ ἴπδὶ βθηβα (ψ οὐ). [Ιἐ 

4 80 Οὐκ., ΕΝ., Οοτί, Εγδηκ,, αἱ. 
ΤΤΒςε νετῦ ἰς υϑεά ἰο ἀεεοτίθε (ἢ Ρἷδὺ οἵ ἴδε ρεορὶε ἱπ ἃ ἐεδᾶναὶ (Ἐκ, 356), 

ἀκποίην εἰς. ἰΏ ἃ τοϊψίοιι5 Ῥγοοεξείου (4 8. 651), απὰ ἃ χοἰ! ΐουγ οοτμιθαὶ οὗ οὗδπι- 
Ρίοιϑ (4 5. 2.68) ἰᾷ ἴᾷε ἰδεῖ οδεε ἴιε “φροτὶ " πδϑ οἵ ἴδε φτίπηπιοϑι, Ὀυὶ ἰξ νταδ 
Δρραγεηῖγ τεξασάϑά δὲ ἃ δροοϊλοϊβ ἰῃ νοι ἴτε ἴνο δγιιίος ἰουπά τεϊδκδιίοα δινὰ 
Ρίεαδξυγε. 
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ἀος5 ποῖ 5εε ἴο δε ἴῃ ἰηϊεηιίοη οὗ ἴπ6 ροεῖ ἴο γτεργεβεηῖ ἸΝἸβάοπι 
ἃ5 Ῥαϑϑίων ἔοτ ἴῃς ἀἰνίης ῥργεϑεῶος ἰηΐο ἴδε νγοσ]ὰ οὗ τηδῃ ; ἴῃς 
Ῥοΐηι ἴῃ ἴδε ποὶς οἵ ἴῃς ῥγεσεάϊηρ ἀεβορύοη ἰ5 μοῦ ἱπεπιαϊς 
δϑϑοςϊδτίοη ἡ Ὑδηνεῖ ἰῃ ἴῃς οτγεδύοῃ οὗ ἴῃς ποσὶ ---- ποῖ δ8 
διςῃίϊεςϊ οἵ δάνίβοεσ, Ὀὰϊ 85 σοιῃρδηίοη --- ἴξ 15 [ῃς Ροες Δ] Ἔχργαϑ- 
βίοῃ οὗ ἴῃ δλοὶ ἴδδὶ νϑάοσγω ἰ5 νἱβὶ δϊε ἴῃ τς σορβίσυςοι οἵ ἴῃς 
ποτὰ. Ὑΐβ Ὀείηρ ἴῃς τπεῖὰς, ᾿ξ 56 επὶβ ἐμαρσγοῦδὶς ἴδδὶ δὲ ἴῃς 
εῃὰ 50 ἱπηροτγίδηϊ ἃ ροίηϊ 85 ΝΥ ̓Ιβάοπι᾿β ἀβαϊϊηρ ἢ τάδ (δ ἢ ἰ5 
τπεδῖςἀ δἵ Ἰεηρὶῃ ἴῃ ἴπε ἢχϑι ἢδ]ῇ οἵ (6 οπαρίεσ) πουϊὰ ὃς ἱπίτο- 
ἀυςεὰ υἱῖῃ 4 ὑτίε βεηΐεηςε, δηὰ τὶ τῆς ἴεῖτὰ “βογδπσ. Ἐοτ (85 
τεᾶϑοῦ ἴῃς 5β3εςοῃὰ ᾿ἰπ6, απ »ν ἀεί λη τας τυίὰ »εαπλίμ (Ἰἰϊ. εὐὰ 

“ἀε τορς 97 νιθη), ἈΡῬεδῖβ ἴο Ὀς δὴ δἀάϊξοῃ ΌΥ δὴ εὐἀϊῖοσ οσ ϑοσίδς 
το ἀεϑϊτοα ἴο 566 ἃ τείεγεηςς ἴο ν᾽ Ἰϑάοτα 5 σοσὶς ἀπιοηρ θη, Βαυΐ, 
ἷῃ ἴῃς ρῥσεοεαϊηρ ἀδβοσρύοῃ οὗ ογεδίίοῃ τδῃ ἰ5 ποὶ τηεηοηςά, 
ἴϊε δυῖμοσ ομποοβὶπρ ἴο οοῃῆης ἢΐ8 νίενν ἴο ἴῃ Ῥῃγϑίοδὶ νοσὶὰ (ςΐ. 
]0Ὁ 438. 39, νῇογα ΟὨΪγ τϊηρβ που- υτηδη ἀγὰ της! ΠΟ! 6(). --- Οτκ. 
τεξατὰβ Ὑδηνεῖ 85 ἴπ6 βυδ͵εςϊ οἵ ἴῃς Ἄσουρϊ]εῖ: τυΐέη ἀό γοοίεεα 

α' λαυίηρ ῥηκίσλεά ζῴᾳε ἱμπλαῤίξεα «υογίά, απα γοοίεεά ανπσηρ ἠέ 

δος 97 νιόοη ((οονίης ἄςῃ, 13), Ὀυϊ τὰς οἤδηρε οἵ βυδ]εοῖ ἰδ 
ἐγζαρσοῦΌ Δ Ϊα. 

892-96. ῬὙΠράοσ᾽ 6 οοποϊπάϊηρ Θχποσίδιϊοι ἴο πιθοῦ. Τῆς Ηδ- 
ὕτεν τεδάβ: 

322. Απά δονν, ΤΥ δοῦβ, βεδσείςεδ: ἴο της ---- 

ΗΔΡΡΥ͂ ἃζε ἴΠεῦ σῆο ναὶ ἰῃ ΤΩ νγ8 78. 
433. Ηδαγ ἱμειγυοϊίου ἴμδὶ γε τι Ὅς νΐδε, 

Ἐοϊεςὶ ἰξ ποῖ. 
34. ΗΔΡΡΥ ἰ5 ἴδε τοδὶ νδο βεδιίκεμιβ ἴο πι6, 

γεαϊοδίηρ σομ πυΔ}}γ δὲ πὰ Ὺ κχαῖεα, 

Μναἰτίηρ δἱ ἰὩς ροπῖ οὗ τιν ἀοοζε. 
435. ον Βε πῆῦο βπὰς τὰς ἤπὰς [ϊΐε, 

Απὰά οδιδίη ἔανοσ ἔίτοσῃμ Ὑδνεῖ, 

36. Απά ἢε Μὴ ταΐξδες πιὲ τοηϑα δ᾽ πιο --- 
ΑΙ! νῖῆο Βαῖς πις ἴονε ἀεαῖῃ. 

[πὰ ἃς Ηεῦτενν ἰεχὶ ἰἢς ογάεσ ἰ5 υηβαιβίδοϊοιγ ; ν. ἢ ἰ5 οἰοδεὶγ 
οοπηςοϊεὰ πῖϊ ν. 35, αῃὰ νι νἱἢ ν. Ὁ ---- ἰἢϊβ 5 Ὡδαεὶγ ἴλε ογάεσ οὗ 
γα. Οτῖ.., πμϊςμ, βονενεσ, ον ν 3. Εοϊ]ονίης εἰϊ5 δυβρρεκίου, 

πὶΐὰ, ὁοτς πιοαϊβοαιίοῃδ, τὰ τυϊρῆϊ τεδὰ : 

Αδὰά δον, Σὰ ῦ 503, δεαγίκοῃ ἴο 186, 
Ηδας ὯΥ ἱπεϊγυοϊίοι, τεὐεςῖ ἰξ ποῖ. 
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ἩΔΡΡΥ ' δε τῖο νδ]κς ἱῃ ΤΏ γᾶ γξ, 
ΗδΡΡΥ ἴδε ποδὴ το Βελείκετιδ ἴο τις, 
Ῥναιϊοδίων, εἰς. 

1 νι Ἕ Ὅε τεϊλίηεὰ, ἃ5 ἐπ τῆς Ἡεῦτγεν, [15 5γιμη αν πουδὰ ὃς ἰτο- 
Ρτουδὰ ὉΥ τεδάϊηρ ἴῃς εεοομὰ πο: δοίξε πο »:} σάνιοπέδοι. 
Τῆε Ἰἴπες ἰπ ἴῆε ΗδΌ. ἰεχὶ ἃγε ἱςγΏδιυ, ἐχοερὶ ν 9, το ἢ Πᾶς 
ΟἿΪΥ οπε Ὀεδῖ ; ἰπ ἴπε ἐπηεηάδιίοη κυρρεκῖεα δῦονς [Πϊ5 ἐχοερίοῃ 

ἀἰξαρρεᾶτβ. Τῆς εἰηδηάδίίοη 4150 ρεῖβ πὰ οἵ ἴῃς τπρὶεῖ (ν.3), 

διμὰ ρὶνεξ ἃ 5ε1}.65 οἵ βΞυῃοωγιηουβ σουρίεῖΒβ.Ό ΒίςΚοῖ,, ὈΥ ἰπϑεσ- 

ὭσὨΣ, τολϊκες ἴἤγες αυδίταί 3. --- ΤΏς ὨΔρΡίπεββ οὗ ἴδς ἀενοῖες οὗ 
Μιδάοτα (ἴλε οςπίσαὶ [πους οὗ οἢ5. 1-9) ἰ5 ἢετε βιδίβὰ ἰπ ψεησσγαὶ 

ἴοσωδ. ϑυςῇ δὴ οἿς νγαὶῖ5 ἂἴ Ποῖ ἀοοῖβ (ν.᾽) 1ἰκὲ ἃ βυρρ !δηὶ ίοε 
Τογαὶ ίλνουσ. ΤΏ οοηΐϊεηϊ οὗ ἴπ6 ΠΔΡΡίΏ688 5 ἐχργεβθεὰ (ν. 5) Ὁ 
ἴις ἐχυϊναϊεηϊ ἰεστὴς Δ δὰ 2ε γανον 97 γαλισελ, ἴε ορροκίϊε οὗ 
ψ ΠΟ ἰ5 τογυκρίηρ σης “εὖ αινὰ ἀεαίὰ (ν. 3). Τῆς ἀἄζε απά ἀεαίὰ 
τε, ἃ5 εἰβενῆεις (1 2.5. 2. οεἷἴς.), Ρῃγϑίοδὶ, ᾿αϊ τι ἴῃς σοηπο- 
τδίοη οἵ ρεηεγαὶ θαυ ν ψν6}}- θείῃρ οἵ (δατε, ὈΟαΣῪ ἀπα ταογαὶ. 

ΤΈε ορροεῖϊε οὗ Μη5γεῖς 15 μεῖσεες (ν. 5, ἘΝ. πιᾶγρ.), ἴμδὶ ἰ5, [2115 ἴο 
δηὰ --- τηεϊδρ ΒΟΥ Δ] Ἐχργαββίοῃ ἰᾶίζθη [ΤῸΤ τη ββίηρ ἃ τηλγῖ ; 512 

415ο ἰῃ Ηςῦ. ἰ8Β οοῃοείνοὰ οὗὨ 85 ἃ δι]! υτο ἰο ἢἷϊ ἴῃς ταᾶτκ, ὃὰϊ ἴῃς 

8::δςὲ “15:5 ἀραΐησέ (ΕΝ.), πίοι τὰς Ηςδ. ποσὰ τοῖρϊ σοποςεῖνδ Ὁ Υ 
δανς, ἀοεβ ποῖ δοοοσὰ νυ τμδὶ οὗ ἴῃς ράᾶγα]]οὶ οεἶδιβε. Ὑπετς ἰ5, 

ΠΟΝΟΥΟΙ, ἰῃ »εΐσεές δῇ αἰειηδηΐ οὗ σοπϑοίουβ δοοῃ (-- ῥεγροφείν 
“αΐὶξ ἢ 3η4), νι ῖςο ἢ 15 ἀθῆπί εἰν χργεβθθα ἴπ τῆς ρδγδὶ οὶ ἀσὲς 

(ν.3) -Ξ ἐεδδενγαίείν ἀΐεαῤῥγονε από γοεε (οἴ. νι 3). Ι 15 τῃε ἴτε 
δυτηδὴ Μ1}} [μὲ ἰ5 δρρεδὶεὰ ἴο (45 ἴῃ τῇ δπὰ τῃγουρῆους τὰς 
ΒΟΟΙὴ --- οὗ {πεῖγ οὐ τηοϊίοη τε δοσερὶ οἵ σεὐεςὶ ἴδε Βἰρῇεβι 
τϊηρβ. ΤὭοϑβε νἢο τε͵εοῖ ἰπϑιτυσοι ἐν σέσέεπεες ἐσ, τυγοηρ τλετὰ- 
5εῖνεβ (ἀὲς “οι τε ἀΐρεσεῦ), δὰ, μβδηρ ἴμε βουζγος οὗ 11ἴπ, ὥσνε 
εαίὰ (βεε αἿῷ 4 - 3. 75); τῇς τοηάετίηρ ἀξ Ζ7ε, ἰπβιεδά οἵ ἀΐνε- 
σε (ν.335), 15 1688 δοουγαῖθ. ΒΥ οἤδηρε οἵ ἰεχὶ ἐσηβέξές τΑΔῪ Ὀς 
τεδὰ (45 ἴῃ 1953), ἰηβιςδά οἵ τυγσηρες, Ὀυῖ ἴῃς σἤδηρε 15 ποῖ Ὠδοδϑ- 
βαγ. ὙΜΠῺ τῆς ἱπδερεηάεξηι δοϊίοη οὗ τοδη δοζοσάβ ἴπε διετυὰς 
οἵ 6ο4.-.-“-- ἰο ἴδοδε νῆο σἤοοβς ἀερῃϊ ἢς βίον ροοάευίδ, “ετεμά- 
ἄπεςς, ζαυον (ν.33) --- ΗἰΞ ορροβίις αἰττυὰς ἰοπασγὰ τὰς υηνίβε 5 
βἰδίεα ἴῃ 45." (οἴ Κ 185 "ΟΣ 5)) Τῆς τεϊδίοῃ οἵ σοὰ ἴο δυπιδη 
εοπόδυςὶ ἰ5 Πεῖε ἀεβοσρθα 85 ἰμαὶ οἵ ἃ Ἰυάρε --- ἢς ἰ5 Ὠοῖϊ Βαϊ ἃ ἴὸ 
Ἰπϑρίσε οσ γυϊάς, Ὀὰϊ ἴο ὈεβίοΥ ἔἌΥΟΣ Οἵ ἀϊδέλνου δοςοσζαϊηρ ἴο 

ἀεβετῖ (50 ϑεπεσαὶγ ἰη ΟΤ.). 



ΨΙΙ. 32-36 ιδ81 

Τὶς ἀεδοσρύοη οὗ πίβάοσγω δδβ ρ]δγεὰ ἃ ργοσηϊπεῃῖ ρασὶ ἰῷ ἴῆεο- 
Ἰοφίςαϊ Ὠἰδίοσυ, Ἵβρεοΐδ!γ ἴῃ τῆς Ὠἰδίοτυ οὗ (τ βιίδῃ ἀορτηδίϊοβ. 
1 ἰδ ᾿σοϊτδιθά ἴῃ Β5. "Ὁ 24; ἴῃ ἴῃς ἸΔϊίες ομδρῖεσ ἡΝβάοσα ἱβ ἰάθῃ- 
ὑδεὰ πὶ τμς 1,Δνν, δῃὰ 50 ζθῆσγα!ν ἴῃ ἴμε ἰαῖοσ }εν]δἢ ἘΧροβί ΟΥΥ 
ποῖῖς" [ἢ ἩγΙκὰ, 80]. 7 ἰξ ἰβ Ὑνβάου 5 τεϊδοῃ ἴο ἴῇς Βυπ)δῃ 
500] ἴμαὶ ἰΞ ἐεχρουμάεά. Τῆς ΝΊΤ., οὨΪ ΕΗ οσουρίεὰ ἢ οἰμετς 
Ῥοίΐπιβ οὗ νίενν, θαγεὶγ δυὰςβ (Μί. ται Οοσ. 1 ΟοἱἹ. 1.35) το δῇ 
ἰδεπυδεδίου οὗ ᾿νἼβάοιι τἱτὰ τὰς Μεβϑίαῃ. Ῥμ1]ο᾽ 5 ἰσεδίϊτηςηϊ οἵ 
ἴδε φοῃοερὕοι ΒΑΓαΪΥ ζοεβ Ὀεγοηά ἴδε ΟΤ. ροϊπὶ οὗ νὶεν Τ᾽ Τῆς 

7ενίβῃ βοῆοοβ ἀρρεᾶγ ἴὸ βᾶνε ἰαϊά Ὧο βἴγεββ οὔ ἴῃς ἀεπγρὶς 
υποοη οὗ πίβαάοιῃ δ5 βυςοδ. ᾧ [Ιζ ἰδ ἰὴ ἴῃς (Ὠσβύδῃ Οβοσοι (Πδὶ 
ἴδε ἰάεα ἢἤγϑε δββυτηεά ἱτηροτίδθοθ. Τῆς ψβοὶς ρδββᾶσε, ΡΥ. 85. 

(ἐβρεςοῖδιν ν.33) νγδβ δασὶ᾽ οιηρίογεὰ ἰῃ ἴῃς σορίτονοϑίεβ σεβρεοιίηρ 
ἴῃς ῃδίυτε οἵ ἴῃς ϑεοοηὰ Ρεγβοι οἵ ἴτε Ὑ τ, ραγιουϊατῖν ἰῃ ὁοη- 
πεςῆοι υπτὰ ἴμ6 ἰάεα οἵ εἴεγηδὶ ρεπεσδίοη ; ἴῃς διρυγηεηΐ τὐγηςα 
ἴῃ ρασὶ οὐ ἴπε φυσβίου τβεῖπεσ ἴῃς νοτῦ ἰῃ ν. 3 νὰβ ἴο Ὀς ἴγᾶπ5- 

Ἰαϊεὰ ὉΥ ἐγεσέεα οΥὐ ὉΥ δοτεετοεά, ὙὨε ραββᾶρε νγὰβ υδεὰ Ὁγ ἴῃε 
δῦ 8:5, 5 δηὰ 15 γείειτεα ἴὸ 85 ὑσοοῖ οἵ ἴῃς υποτεαῖθα ρεζϑοῃ οὗ 

ἴἰὰᾷς ϑοὴ ὉΥ [τεπδευ8, ἢ Το] δὴ, 4 δηὰ ἐβρεο αν ὈΥ Αἰ λδηδϑὶυβ 
(δραῖπϑὲ ἴῃς Ασίδη ροβί οη),"" δηὰ ἰδΐεσ ὉῪ Αὐρυβίης, 7 δηὰ 
Βα5}}] οἵ Οδοβᾶσεα ἐϊ ; ἰΐ πὰ8 οἴξῃ 5ίῃος Ὀδεὴ οἰϊεὰ 458 ῥτγοοίύ- 
ἰεχὶ. 88 [11 ϑεεηβ ΟὈνίουβ ἴπαϊ ἰξ ψίνεβ ἃ ρεϊβοηϊβοδίοῃ, ἰηϊεηἀεὰ 
ἴὸ δϑῆστω ἴῃ6 νβάοτῃ τηδηϊίεδὶ ἰὼ ἴῃς οσεδίοη οἵ ἴδε ποι]ὰ --- δῃ 

ΔΡρΙΌΔΟἢ (υπάεσ Οτεεὶς ἱπῆἤυεηςς) ἴο Ὠγροδίδβίβ, Ὀὰᾳϊ Ὡοΐῖ ποτα 
ἴθδῃ δῃ ἀρρτοβδοῖ. ᾿ 

88. ἢ πνν; ὁ κπὺν -- βὴ 0; (ΦΒΜΑ οἱ. γϑωσ. (ἀπὰ 50 586) ἔκτισεν; Η-Ρ 23 
(Λεβεῖ.), 252, ᾿ΑΣΘ ἐκτήσατο, ἀηὰ Ψ, 20::64112. ---- {ὃ τειιάετα ὈὉὉ ὉΥ εἰς, αηὰ 
οταϊϊς ἱἹμΌ; ἴδε τεηδεσίηρ ἀρρεδτβ ἴο ὍὉε δῃ εἴἰτοσ οὗ ἴδε ἱγαπεϊδίοσ, δὰ ποῖ 

Φ λίαν ατὰ Μώσλλε οὐ Ῥτ. 83, δὲν. Καὸ., ς. τ, αἱ. 

1δ5ε6 Ὀγαροηά, δ δέλο- γμάσεκ:, ΒΚ. 3, οὨ. ό, Ρ. 212; ϑ5ἰερηίεά, δήέμο νον 
Αμχαπά.; Βεῖχρε, Μέεισίαλ 97 “Ἀβοείδες, Ὁ. 495-514; ΤΟΥ, )καάαίτνε ἀκα Οἀγείταπ- 

ἐν, Ῥ. ο9-1οῦ. 
71.5εε ννεῦετ, 7λεοορὶς (ου λέενεγα, λάδαν ον", εἰς.). 

ᾧ Ῥογιεσ, Ῥεγθον 97 ΟἈγέσί, Επρ. Ἰταη5]. 1., 2, ἢ. τ82( 
! οὐκί. αεν., ΒΚ. 4, ο. 20. 
Ἵ Οπῖ|. γα-., οὮ. 7. ἮἨ 2 ὲ 7νγιπ., ΒΚ. 1., οἰ. 12. 

80 2. εκ ε., 13, 14, διὰ Ογαί. 11., οἢ5. 1τ6-2α. “Ὦ Ζοίεν:, 8, ἃ. 
4{{ {ΠῸπ)ὶ ΟἿ, 56ε. (οπ 833) Ὁγ Οδὶν. ἡμὰς, ἃ, 14, 8, Τυττεϊπε, λπσέ,, 3, 29, διὰ (αρρδΐ- 

φἘ1γ}) Ὁγ Ὀἱοκ, ΖΑ οί. οἢ. 30, Ὀυϊ ποῖ Ὦγ Ἡοάδφε πὰ οἵδει τεοεὩὶ υτίτετς. 
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ἀεείμποά ἴο ἀγοὶά [ες ἐχργεβείοῃ οὗ ρείπιεναὶ οτὶ ρὶπ, νϑίοΒ ἰξ Ὀείηρε ουἱ (ΠΣ 

ἴω ἴδε οοηἴοχι. δ οὐ 10; Ὦ, απέεφμανε. --- πε οοπδίγιοϊίοη οὗ [85 νεγϑε, 

διὰ ρατιϊου δεῖν οἵ 910, 5 ἀἰϊβίουϊς, Σ.Ὁ 15 ποῖ ἃ ργεροβιιίου ἰὼ Ηςῦ. (ΚΝ. 

δέον), πος ἀοςβ ἰξ εἰβϑεννβεγε οοσσ 88 ποὺς ΞΞ μγενεοσί, γε (νδαῖ νγὰβ τῇς 

Ηεδ. οτὶρίπαὶ οἵ ΒΘ. 19 προτέρα πάντων νγχε ἀο ποῖ πον). Εἰἶτπεν (ἴδε ἴαχε 

Ῥε τεϊαϊπεὰ) ἰξ τηυδὶ δὲ τεδὰ 88 δῷ Ατσᾶτη, ἔοστη, τ ( ϊομ ἰς ποῖ ἃ ργορδθὶςε 

ντιτίηρ ἴος τὰς οτἰρίπαὶ ἰεχὶ), ος ἰξ ταυβὲ Ὅς οοπ)εοίυγα! ν δεβυτηςὰ ἴο περ 

για ἹῈ τὰς οοπίεχι (ν.23) Ὀς Βεϊά ἴο ο811 ἔος ἴδε ἴἰδιαρογαὶ ἱπιετργεϊδιίου 

οἵ ἴδε ἵνο ριεάϊοαίεβ, νγεὲ πιυδὶ τεαὰ ΨΚ (50 Ϊεγοτις, Ερ. 140, αα᾽ Τ».). 

Τῆς ἀϊβίου τ τῖτι ΟἽ ταϊρας Ὀς ἀνοϊἀεἀ ὉΥ τεδαϊΐπρ: τ 90 Ὁ.95, ογ οἑα ψε 

«γεαίεα νεέ, ο7 γογε,; ἴδετε νουἹὰ [με θὲ πὸ ψογά ἰπ ὃ δηβυγεγίπρ ἴο ἴῃς 'στυν 

οἵ 5, δαϊ [μἰ8 που] ποῖ Ὀς ἀπ ἰπϑαρετδθ]ε οδ]εοϊίοη. --- 838. 8 1γ50); Φ ἐθεμελίω- 

σεν, 88 ἱξ ἥχοτα το", απιὰ 980 85 "ρτν, δηὰ ὅτ (ρ458.) ΠΌΡΌΓΝ; ᾿Α κατεστάθην; 

Ὦ, ονάϊναία τε. ΤΏς δἰ σηϊβοαϊίοπ 4ιέ, 542, ἐέαὀίἑτα ἴος ἴῃς δίετα 10) 5 

αϑβυτεὰ ὉΥ ΨΥ 25, ἀῃά Ὁ Αδ8. πσταξ (ΞΞ 2ιμέ, :εί, Τ)6., Ηἰπυδεεεάν); ῬοΒαι ΟῪ ταῖς 

εἰ σιϊβοδίίου πὰ ἴὰε 2σμγ σωΐ οἵ ΗςὈ. ἃγε οοππεοῖςά; Α88. 85 πέραζξι 

(Ξ 2γ͵θ:), διὰ θοῖΒ Αββ, δηὰ ΗξεΡ. Βανς Ἴ0) 2γέρεε, ρεῖβδρβ Ξ- σρεΉξ σε (ἴῃ 

οἴδοίαὶ ροπἰεῖοι), Ῥοββίθ!υ, 'κε πέραξξ, τε α βοιγεν (οἔ Ἰϊδαϊίοθβ). Βαϊ {με 

ἀετιναϊου οἵ ους πογὰ ἔτοτι 1:0 ἰδ τῆογε βδιἰβέδοιοιυ (Εν. ΗΪτΣ., Εγδηϊ.); 

ὍΣΟΣ νγῶβ τεδὰ ὉΥ Σ (πὰ, δοοοτάϊπρ ἴο οπε δοοουπί, ὈΥ̓͂ Θ), προκεχείρισμαι, 

ῬΤΟΡΔΒΙΥ ἕο προκεχρίσμαι, ἀιὰ (Ὠς.) Ὁ ταες. ὕεπ., κέχυμαι. --- 34. Ὦ τῦσππι; 

Φ,, ἰεβ5 νεὶ], ποιῆσαι. --- Ἀἢ ν135», ἰαοκίηρ ἰῃ Φ, ἀπὰ Ῥειδαρβ ἴο Ὀε οπϊεὰ ἃς 

γιεϊάϊηρ πὸ βαϊίβίδοϊουυ βεῆβε; γε πιδύ, Βούγευετ, τεδὰ "κθὉ) οὐ τκῦ (οἔ 

Ἐκεϊ. 112). Βδιζομετ᾽ 8 ποόδετέ ο τυαέεγε ἰδ ποῖ ἀρρτορτίαῖς. Οοτῖ ὈΨΡΩΣ εἰο, 

«ἰτἢ οταϊβϑίοπ οἵ Ὁ"Ὁ, ἀο68 ποῖ οοτηπιεπὰ ἰἴ86}, ΤῊΣ ἀαρ. ἔοτῖς ἰῃ ἴμε τ βεεῖως 

το δὲ ἄμε ἴο ἴδε ταρίά ργοπυποίαϊίοι οἵ 5ἴαϊ. οοπϑβί. --- 36. Β᾽ κῦ ψ; Φ κύριος, 

{τες τεηδοτίηρ, ΟΥ ῬΟΒ5Ι ΙΥ ΞΞ "ΣΝ. --- ἘΠ τυτσ; (Φ ἀοικήτους; ἴδε ποτὰ ἰ5 ἴῃ- 

ςοπιρϑεῖδς τῖτ τῦκ (ρετβαρβ ἱπβεσίεὰ ἔτοτι 70Ὁ 510), δῃὰ ἰ5 Ὀεῖζετ οπϊτεά. 

«ΦΈ, γἴυενε, οα πὩϊο 5866 ΝΟ] εἶκε 5 τεσιδεὶς ἰπ ΡΙη. ---ἼΒ γον Ὁνα; Οτεαεῖσ 

ποόϊετί 27 ἀἰμτέ, τε ροίδ' (7οῦ 285). Εοτ Ὑ Ὄγϑ. τυτίϊεβ ὑ50}} ἀήρλέε, δὰ ἀππεοεε- 

ΒΔ οἴδηρσε; 6 οἰκούμενα, ἴε οτίσὶπ οἵ πὶ οἢ ἷ5 ἀουδιδι!; Βαυπιρ., ΡΓΟΌΔΟΪΥ 

Τρ ΒΕγ, τεὐεοῖα Αταπι. πυο» ἐμλαδέϊεα, Ἠεϊὰ. κυρρεεῖβ ΠΣ Ψ, τῆς πδιης οὗ ος 

οἵ ἴδε βευεὴ βεάυξῃβ, δβοοογάϊηρ τὸ δίγξε Ξίεκεν, ο. 18 (δες ἡ 685); οἴ, [νγ, 

Ο(λαίά, Ἡνύνε.-- 47. ἸΏ τὶ (6εε 156. 4038 700 22,4); (ὦ θρόνον, Ῥετβαρα αῆες 

71οὉ 2234, --- - ἀνέμων, ΞΞ ΤγΠνῚ, οὐ ἔγε εἰν ἴαῖκεβ ὈΥΠῚ ἴο ΒῈ τᾷς ἀρρεῖ ὀσεδῃ, ἴδε 

βοῦτος οἵ ταΐῃ πὰ νὶπά-οουά5, ἀπὰ 8οὸ ρεῖβδρβ, ἰπ πεχὶ νετϑε, τῆς ὑπ᾽ οὐρανόν. 

«-98. Ἐ ονν; πιοῖϊε τν (Οοτῖ, ΒΙ.), τοπὶ ἴδε σοππηεοϊίον, διὰ 6 ἀσφαλεῖς 

ἐτίθει. ----Φδᾷ τῆς ὑπ᾽ οὐρανόν (866 ῥτεοεάϊπρ ποῖθ), ρεζβδρβ Ξε "2 (εἔ. ν( 35); 

7. ἀπά [τϑρ. ὅγε οἰϊεὰ ἴθ Η-Ρ 88 μβανίηρ ἀβύσσου, ἀπὰ [ῷ. Βοϊάβ τι β ἴο ὃἊ 

δε ξεπυΐπε τεδάϊηρ οἵ (δ. --- 39. (68 οπιῖϊ5 5. ὃ᾿, ἀρρδεεη δῦ ὈΥ βοσῖμαὶ ετος; 

Βί. οπιΐτβ 9 88 ἱπάυςεά ὈΥ ἴδε δττοπεοὺδ Οτ. ἴεχὶ οἵ ν. 70; με ΠΥ 5 ̓ς ἰοσὶ 
ἃ ᾿ἴπε. Ἐν ἘΠ ρηπ ΘΒ παὰ ριπ, ἃ βοοὰ τεδάϊηρ, Βαϊ πο οδδαρε οὗ Ἶ ἃ πεοες- 

841γ.---ϑ0. 1} ἡκ; ἴακεπ ἔτοπι βίετι ἸῸΝ γνε ὉΥ Φὦ ἁρμόζουσα; Φ᾽ πρὸ 

σγγαπρεν (οτ ρεῖβαρς ραεβ., -- βγη, ἡγε); ΣΘ ἐστηριγμένη; Ὦ, ομνοία εὐπε- 
2 οπένσ; ἀπάετεϊοοά δῷ οοπηεοιεὰ τῖϊ ἸῸΝ μεαγες ὈΥ̓᾽Α τιθηνουμένη (ΞΞ Ἰϊξικ, 
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οὗ Ιλτὰ. 4 Οτδεὶσ); τεϑάετεὰ δο δὰΐ. Ὁ δ κγυοντο ἡεέρα με, ἐσεσέν. Νουπς 

οὗ ἴδε ἔοσσω “ἿῸΡ γε εἰἴδες δρδίγαοϊ ποὺπβ οἵ δοῖΐΐοῃ (1πέ|. δϑδ.), οὐ οὗ ἴδε 
Ὠδίυγτε οὗ Ῥχεβ. Ῥαγίβ., ὑβυδιὶγ οἵ βίαϊίνε υὔϑβ. (120), βοιηεϊίπιεβ οὗ δεῖϊϊνε ος 
νοϊυπίδινε νῦ8. (125, ρεγβδρδ 1ν ἐσγα); οπ ἴδε ποῖῖὰ 8ες Ενν., ὃ 1526; οὔ 

1δε τιϑβο. ἔοστω, (ε8.35, ὃ 122, 2, ς. Αππὶ. τ. Εοζγ ἴδε ἤδῖης οὗ ἀροηΐ ψγὲ Ἔχρεοῖ 
τᾷδε ἔοστω 50Ρ, 85 ἴῃ (δηϊ. 72, δῃὰ Αββ. μρεπᾶημ. Ἐεδὰ 155. Γ΄. ΒΌΒ., 5.ν. 

ΤῸΝ δια ἸΌΝ. -- 18 οὐγισν τσκν; ὃ ἐγὼ ἥμην ἣ προσέχαιρεν, τεδάϊηρ ὉΡΎΦΡ τ, 

πὶ ἢ, ἔσοσω ἴῃς σοπηῃθοϊίοι, ἰ5 ἱαργορθαῦϊς. Τῆς εχργεβδίου, ψβοἢ Ἰοοῖκβ ἰαυ- 

τοϊορουβ, 15 οὐπιοα ΟΥ̓ Βὶ, 85 ἀπ ΟΡΥΔΡῺΥ ἴσοι (Ὡς οοπίεχι; ἱ{ ἰἃ Ὀς ἴαΐκεῃ 8 
5.010 8] τερειοῃ, ἢ ᾽ν Ὁ δἷδο Σῃου]ὰ ργου δ! ὃς οὐὐτεὰ. ΤῊΣ ᾿ἰπ6 πᾶν, 
δβονενετ, Ὀς τεϊδίηοα; 8εὲ ποῖε οἱ [δἰ νυ. δῦονε. --- 381. (δ ἀαπάετείδη ἀβ Πνυ" 85 

βυδ)εςῖ, διὰ δἵ επὰ οἵ 5 δά συντελέσας, ῬετΠαρ5 τεδάϊπρ γὉ30 ἔοσ 5 (148.), 

Ῥεβαρα. ἴπεε ἱγαπαϊαϊίοη, βίπος (Βαυπιρ.) οἰκουμένην βυρρεδβὶδ 521. . ΤΒεὲ 

οτάες ἴῃ (68 [5 ν.88α. δία. δ20. δέν. εἰο. (ν 388 15. ουντις 4), ἃ πδῖαγαὶ διγαηρειηςεπῖ, 

ανοτεὰ Ὀγ τῇς Υ πῃ "ὙΡΝ., ὙἈ]ΟὮ ϑοασιβ ἴο ροἰπὶ ἴο ἃ ρτεσεάϊῃρ ρᾶγα]]εὶ οἶδυβε. 

Βὶ., δῆϊες ἴῃε ϑαίάϊς Ντβ., 4115 ουξ ν. 335. 85. 45. (ο]ονβ: “4Ἵ{πῶέ μσῖν, μῈ}) 509:5, 

ἀεανγ ξέρε ἕο νεξ; Δἴραν τὰς ἐμέν μοδίον [07 σὰν τυογαῖς  δΔένε ἐο ἱεπρτά 7 4475} 
αν» δὲ τοΐτε, 4πώ γεγεοῖ νοΐ ἴ μιν σαάσιον τον} ἃ Ῥοβϑίθ]6 Ὀὰϊ δβυδρίοίουδ 6χ- 
Ρϑδηδίου; ἰξ ἱπισοάπςεβ ἴδε τενασγὰ (11) 'π δητεἰραϊίοῃ οὗ ν.36, ἀπὰ επιρίογα 
ἴδε ἀουδιι! ἐχργεββίοα Ὁ55) Ὑνῦ ἢ (ἴὰ Ψ 225 τἴπε νοι ἰ5 ἀϊβεγεηῖ). [6 ποῖ 

τδς δἀάϊείοη οἵ τε Οοριίς βοτῖδε, ἰξ ἴ8 θαϑαὰ οὶ ἃ ἀουβιία! Ηεδ. τεχῖ; οἵ, Βὶ.᾽᾿5 
ποῖε. --- 88. Τῆς Ηξερ. ἰοχὶ 5 τα γι τη Δ} απϑαιϑἰΔοίοτΥ, ἀπά, ἰζ [ῃς γεῖβε ὃς 

τεϊδϊηςὰ, νε βου ρεγδδρβ, υεῖτἢ Βὶ. (δες ργεοβαΐῃρ ποῖθ), δὰ ὑγΓ2ῈῚ αἵ ἐπά. 
--85δ. Κ 'κχῸ (Ὁ Ν:Ὸ) βεετηβ ἴο δὲ βουῖβαὶ τερειτίοπ οἵ ρτεοεάϊπρ πογά; 

6, ἔξοδοί μου ἔξοδοι ζωῆς, τεδὰ ᾿ΝΤῸ πὰ ᾿ΝΧΌ, ἱπαρρτορτίαϊς ἀπά ἱπιργοῦδθὶε. 
---86. Φ μα Ῥαγῖ. δὰ νῦ. ρ]α. ἴῃ 5 --- ρΡγοθδ ον ἃ οβδηρε οἵ ἴῃς Οἵ. βογῖθε, 
ἰδ ἴῃς ἱπίετοδίβ οὗ τβεϊοτγίοαδὶ βυτησηεῖγυ; Ηδν. ροειγ ἰ5 ἑοπὰ οἵ νατίαϊίου οὗ 

ξιατατηϑῖῖοδὶ πυσαρετ ἰπ δα͵δοθηῖϊ οἴδυδεδ. 

ΙΧ. Ὑ Ίράομι δπὰ ἘῸ11Ὺ δὲ Βοεῖδ. --- ΤῊΪβ οπαρίοσ, 848 ἴξ ϑἰδπάβ, 
Ομ βἰϑῖβ οὗ ἴῆγες ραγῖβ. [Ιἡἢ ν.} δ νι βϑάοπι ἰ5 ρειβοηἰβεὰ 85 ἃ ἤουβε- 
Βοίάεσ τγῆο ῥγδρᾶσζεβ ἃ ἔεαβϑὶ (ν." ᾽, ἴο πρϊοῖ δῇς ἰηνϊε5 ἴῃς υπίη- 
βιτυςῖϊοά (ν.5.3), υτρίηρ τδεῖῃ ἴο ραγίδίκε οὐ ἤδγ ῥγονίβίοῃ δηὰ ἰΐνα 
(ν.5 2); οἴ τ 5 8.1 Ιῃ οοηίταϑι τῖῖῃ τη 5, βίαπάβ, ἰπ ἴῃς τδἰτα 

Ῥασῖ, ν.}5}8. τὴς ἰηνϊαἴίοη οἵ ΕΟΙΪΥ, τῆ, ποίϑυ δῃὰ βεάυοῖναο (ν.᾽5), 
518 ἴῃ ἃ ῥτγοτηϊμοηΐ ρἷδος δηὰ 8115 ἴο ἴῃς ρβββεῖβ- Ὁ (ν."" .5), 
ἰοπηρηρ τῇς υπἰηβίταοϊοα γουϊῃ ὈΥ ῥιοπιίϑε οἵ βεοσεὶ ἀ εἰ ῃϊ5 
(ν.6 σὴ. Πὲ ποῖ Κηονίηρς ἴπαι ἤοσ πουβς ἰ5 Θῃςοὶ (ν..). ϑιδηάϊηρ 
δεϊνόθῃ [Π686 ἵνο ἀδβοτριίοηβ, πὰ ἱπιειταρείηρ τμεἰς σομπθοίίοῃ, 

ὶς τῆς ραγασταρῇ ν." 5, οοτηροβεὰ οἵἉ βεραγαῖς ἀρῃοσγίβιῃβ ; ἰξ δεϊοηρβ 
Ὁγ ἰϊ5 ςοῃιεηᾷβ ἰῃ [μ6 βυοοςοάϊηρς ἀἰνίβίοα οἵ ἴῃς Βοοῖ (το'--22.5), 
δηὰ 15 δεσε ἀουθι1ε55 ἰηϑετιεα ὉΥ 9ογίραὶ εττοσ. ΤΆΈς τετηδίηάοσ οὗ 



184 ῬΕΟΝΕΚΒΒ 

ἴδε Τσμαρῖεσ βίδηβ ἰῃ βρεολ!ν οἷοδβες οοππθείοη πὴ οἰ. 7 25. ἃ 
ΨΆΓΩΪΩΡ ἀραϊπδὶ εὐ ΔΌΟΒΟΙΥ. 

1-6. ΥΜΙρδοΣ᾽ε ἰπυϊδιίίου ἰο ΒοΣ ζορεί --- Δ βετηἹ- ΔΙ] ρου λ] 
ἀεξοτρίοῃ οἵ πεῖ ρίῆβ. 

τ. Προ Βα5 Ὀθΐ Βεσ Βοῦϑε, 
«ϑεῖ ὕρΡ’" δεῖ βευεῃ μέ] δτς, 

2. Κηϊεὰ Βες Ὀεδεὶβ, τηϊχεὰ μεσ νὴβε, 
Απὰ ρεεραγεὰ δεν ἰδῦϊε. 

3. 88ὲ Βδ5 βεπὶ ἔοστ ἢ μεσ πιδίάεῃδ εἴο ΟὙ "ἢ 
Οἱ δος τΒβοτουρμίατες οὗ ἰδς οἷν: 

4- “ΒΟοϑοΟ ἰδ ἰπαρὶς, Ἰεῖ μἷπὶ ἴαχη ἐπ ἈΠ οτἢ] 

Το δὲπι πῖῖο 5 νοϊὰ οὗ ππάεσειδηάϊην βῃς 5 γὲ: 

5. “Ὅοχωε, εδὶ τὴγ ὑτεδά, 

Ὁτίηκ τδὲ νεὶπε 1 δανε ταϊχεὰ ] 

6. Ἑογξαϊες « (οἹγ, ᾧ δηὰ Ἶἷνε, 

Απὰ ναὶ ἴῃ ἴῃς ΜΔΥ οὗ υπάεγειδηάϊην "1 

1. ϑγῃομυτηουβ, ἰεσῶαγ. Τῆς Ὀυϊάϊηρ οἵ ἴῃς Βουβϑε 5 τηε- 
Ποηδα 848 ἃ ΠΟ ββΆτυ Ργορδιδίοη ἴοσ μοϊἀΐηρ 4 ςοριδ] δᾶδὶ ; ἰἱ 
5. Δ ἰπάϊοδίίοη παῖ νΝβάοτῃ ἢ88 δεῖ ἃρ ἃ ρειτηδηθηϊ Ἂϑιδ Ὁ 15ἢ- 
τοοηΐ, ἴῃ τ ΠΙΟὮ 5ῃς 15 τον δἷ 411 τἰπ|ὸ5 ἴὸ δῃϊεσίδιῃ 41} ῬΠΟ ΓΠΔΥ͂ 
εοῶς ἴο ἢεῖ. [ηβϊεδὰ οὗ Ηεῦ. ἀεῖσπ (ἴπς τεςδηίςδὶ ἴοστὰ οἵ τῆς 
5 οΟΠΕΠ4500}) ἴῃς ῬδΙα 16 θη ἕδνοσβ ἴῃς Ὀυ1 6.5 ἴδίτὴ “7 κ, 

γεαγεα, ἐγεζίεα (80 Ατὶκ. ὅγι. Ταγρ.) ; ἴῃς ροίΐηϊ 15 ποῖ ἴδδῖ ἴῃς 

ῬΙ]Π τ ἀσε ἤσπῃ, Ὀὰϊ ἴμδὶ ΠΟΥ ἀγὰ ρυϊ ἴῃ ῥἷδος, 850 ἴδδι ἴῃς ουβθα 
15 πη ϊϑῃςεὰ δηὰ σεϑαγ ἴοσ ψυεβίβ. Τῆς δέμας ἀγα δὴ οσαϊηδιγ ἀγομὶ- 
τεοῖαγαὶ ἔδαῖυτε οἵ ἴῃς ἔπιε, ἤεσς ἱπίτοάποεςα 45 ἃ παῖυγαὶ ἀρρεηά- 
ἃζε ἴο ἴῃς ἢουβϑΕ. ΤὭς ῥγϑοίβα ροβίου οὐ ἴμ6 μ᾽] ἸΔτθ ἱπ τὴς 
]ενβὴ δουδα οὗ 1818 ρεποὰ (ς. 24 σδητΌΥ 8.0.) 5 ποῖ Κηονῃ ; 
ῬΙΟΌΔΌΪ, ἃ8 ἴῃ Οτεεκ δηὰ Ἐοιηδῃ ἤουβ658, [ΠΟΥ ϑυττουπάοα τῃς 

ὯΔ]}] οὐ σουτί ΒΟ τγᾶ58 δηϊοεσοὰ ἔτοῦὶ ἴῃς 5ἰγθεί-ἄοοῦ δηὰ νγᾶβ 
υδεὰ ἔοτ (εϑῦῶνε ρυγροβεβ; [6 Ὺ βεγνεὰ 88 βυρροτῖῖ (Ὁ ἃπ ὑρρὲῦ 
ΒΑ]]εῖγ. ὍΘ ὨυΏΌΟΙ σευεη 15 ἠοῖ βρη βοδηῖ; εἰϊποτ ᾿ς 8. γπλετεὶῦ 
ἃ τουῃὰ ὨυΏΌΕΙ, ΟΥ̓ ἴξ Ἰηάϊοαῖοβ ἴῃς υδ08] διοξίϊοοϊαταὶ ἀτγδῆρε- 

τωδηΐ οἵ ἴῃς {ἰπης. --- ΤΏς νεῖβῈ δαϑν Ἰεμὰ8 1156] ἴο δ)εροσγίζίησ 

5 Ἡεῦ.: δεῖν. 1 Ἡεδ.: «{ε ἐγίε:. 

ΤῊΕ:εῦ.: γε οι α, οτ, ροςξίὈϊγ, ἐὰε μοοϊέτα (οτσ, τἰνεϑΖε). 
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δηα 5ρι πταδιζίηρ ἰπϊεγργεϊδύοῃ, δηὰ μὰ8 Ὀδεη υπάετβιοοά ἰη τ 9 
ὙΆΥ ἴχοτα δὴ βαιὶγ ρετίοά. Τῆς Μίιάτγαϑίι τὰκεβ ἡ βάοιι ἴο ὃς τῇς 
[Ὧ'ν, ἩΙΟὮ οτεαϊθὰ 4}} ἴῃς ὑγοσ] 8; Ῥσοζορίυϑ: ἴῃς δημγροβίδις 

Ῥονεσ οὗ (οὰ ἴῃς Εδίπεσ ργερασγεὰ ἴῃς σῃοῖς οοβηῖοβ ἃ5 115 δῦοάς ; 
ἈΔβηι : Οοά Ὅγ νίϑάοτι ογεδίεα τῃς πνοῦά. Τῆς τεῦεη ῥίζανε 
μβᾶνε Ὀδεῶ εχρίδίηθαὰ 48 ἴῃε ϑενδῃ ἢγπιδηπμθηῖβ οὐ ἤξανθῃβ, οσ ἴῃς 
Βένθ σορ οῃ8 ΟἹ οΟἰϊπιαῖεβ (Μίάγαβῃ) ; ἴῃς ϑενδὴ ἀδγ8 οὗ ογεδίίοῃ, 
ΟΥὙ ἴδε δενθῃ ὈΟΟΚΒ οὗ ἴῃς [δ'ῃν" (ἘΔ5}1) ; ἴῃς βϑδνθὴ ομδσίϑυηδία 

οἵ ρἱῆϊβ οἵ ἴῃς Ηοὶγ σποβὶ (Ρτόοορ., Βεγηδγά, Ὠ 6.) ; [86 βενεῃ 
ετὰβ οὗ ἴδε Ομυτοῦ (τη ρ4) ; ἴδ ϑδνεῃ βϑδογδιηθηῖβ, ΟΥ ἴῃ6 οἵη- 

πἰροῖςηϊ ποσὰ οἵ ἴῃς ὅϑοὴ οἵ σοά (Οείετ) ; [ὰς Ρῥτορῇςεῶ, δροϑβίῖϊεβ, 
Δηα τωδσίγιβ (]. Η. Μίς.) ; τὰς βϑενθὴ ᾿ἰρεγαὶ ατῖβ (Ηεἰά.) ; [ῃς 
Βανθ ἤχϑὲ σπδρίειβ οἵ Ρυονετὺβ (Ηἰ12Ζ.).1 Τϑθε ἰῃϊογργείϊδιοηβ 
οᾶιτγ τμεὶς τεξαυϊδίίοη οἡ τμεὶς ἴδοσαε. Τῆς δἱϊεροτίοαὶ εἰθιθηϊ ἴῃ 
ἴῇς Ῥδγαρυδρὴ ἷβ 5 ρ}]Ὺ ἴῃς τερσεβειιδίοῃ οὐ Ὑβϑάοηι ἃ5 ἢοβίββϑ, 

ἀἰβρεηβίηρ, ἴθ ΠῈσ οὔσῃ ἤουβε, ἰηβιτυςσιίοη, ἤδγα ϑυγ  Ζεὰ ὉΥ 

ἰοοὰ δπὰ ἀσίηϊ. ---- 3. Ῥαγδ ]εἶβ, φυδίογηαγυ- (οτ, Ὀΐπαγυ-) ἰογηδιγ. 
ἴῃ δχϑβὶ οἱ]. ἴς ἩδΌ. ἰ5 ΠΠτοσαν οὐσέρ ἀδν σἰαγίπς τε ἸΔΠοὰ Ποῦ Ὀεαϑίβ. 

Δεα ἀπὰ τυΐρς ἀτὲ ταεῃτοηδὰ 85 ἴῃς οἰ πιδῖετγίαὶβ οἵ ἃ ἔδαϑὶ (80 
1: ὅτ. τό ἤδη. οὗ. Μδδὶ νᾶ8 εδῖθῃ ὈῪ ἴῃς 788 ῬΡΧΟΌΔΟΪΥ ποῖ 
ἀδῖῖν, Ὀὰΐ Ομ β8ρεςΐδὶ οοοαδϑβίοῃβ ({εϑ[ϊνα!5), νοι μα ἃ τεϊρίουβ 
οδασδαοῖεσ. ᾧ Ἐειτηθηϊοὰ νίης (Ηδῦ. γαγέη) νγᾶβ ἃ σοζωτηοῃ γίίο δ 
οἵ ἰοοά (1 84π|. 165 70Ὁ 12 ψΨ 104,5). [Ι{ νγὰ8 »εξχεα ἩΠῚᾺ 5ρ6 65 
ἴο τηδῖκα ἰἴ πιοσς ρἰεαβϑδηὶ ἴο ἴῃς ἰαϑῖς (158. σῷ ᾧ το). Τῆς 
Οσεεῖκβ σΟΙΏΓΊΟΩΙ τηϊχοὰ τμεῖγ πε τι ναῖε ἴῃ ἃ Ὀον] (ζγαζεν), 
δηὰ τῇς Οτκ. μετὰ ἰηϊτοάυοοβ [ἢ 8 ἴεῖτῃ : οὐδ ἦσο γνεϊχεα ἀφ τοίπέ 
ἑπ α ἄγαζεγ; ἴο ἀτηκ υπηγὶχοα πίῃς νγὰ5 σοηϑίεγεὰ Ὁγ ποτὰ ὑπ- 

ΒΘΕΙΩΪΥ (ΡΔίο, Ζατῦς, 1. 9). ὙΝΒϊοἢ βοσγὶ οὗ ταϊχίῃρ 15 μογε ἰηϊοηά θά 
ἰβ ἀποοσίδίη, --- Τῆς ἀχδάσ, οὐ ρίμα!ν ἃ Ἰεδίμοσ τηδῖ οὐ οἵμεῦ πιϑῖο- 
τα] Ἰαϊὰ οὐ ἴῃς ρστουῃὰ (48 διηοηρ ἴ!ε Αταῦβ ἴο-44γ), σᾶπὶς δῖ 8Δῃ 
ΕΑ της διποηρς ἴδε Ἡεῦτενβ ἴο δὲ ἃ ταϊβθὰ [ΓᾺῪ οὐ Ὀοδτγὰ δἵ 

40 εῃ. 11 δὰ Ναπι, τοῦδ (τοῖδρε ἐδε αγὰ :-εἰ νωυαγά, εἴς.) ψετε τεζαγάεά, οα 
δοςουπὶ οὗ τμεὶγ ἱπηροτίδηος, 85 ξεραζγαῖς Ὀοοκβ. 
ΤΈΣ οἷδεσ ἱπιεσργείαιϊ ουβ 8εε ποίες οἵ Οείοσγ, νἱἰισίησα, Ὁ ς. 

ΤΈΟΣ τδς ὑγοὄχιδη ουδίοτι 5Ξες Ὧι. 1230. 11 1,35. δηὰ ἕος ἴδε ἰδίες ὑϑασε ἴχνυ. 
178. 418, οἵ, ηοῖς οὐ Ῥτ. γ14, ὙΠε ἀδὶγ ῥεουίϊβίοῃ οἵ πιοαὶ οὐ ἴδε Κίπρ'β ἰδΌ]6 
( Κ, 435 [ς8]} νας ὑγοθδθὶυ οοπηεοῖοά νὰ ἃ ἀαἱϊγ φαοτίῆοες. ἴπ ουὖγ νεῖβο Οτἶ, 
δὲς εἰσέπ Δὲ’ οδεγίπφ:. ΤΌΣ υδς οἵ τησαὶ ἰς οοτιρατείίνεϊγ τὰγε ἰῃ Ῥαϊεβεης αἱ 186 
Ῥτεξεηὶ ἀδγ. ᾿ 
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ἩΠΙΟΒ ΡΘΟΡΪς δαὶ οὔ βίοοὶβ (50, ρεσπδρβ, 1: ϑϑῖη. 205) οἵ τες θα 
ΟἹ ἀἰνδηβ (μὰ. 6); ςοἕ. ἴδε τΔ0]ε5 οἵ τε Τεῶρὶς (ΕΖ. 409 Εχ. 
253).-- 8. Οοπιίίπυοιιβ, ἰότηδιγ. Τῆς ναίεις τὸ ἴῃ 6 πΠοΟσ5ΒΆΣΥ 

ΤΑΔΟΒΙΏΘΙΥ Οὗ ἰην Δὔοῃ, ποὶ ἴο Ὀε ἐχρ αἰπεα δ᾽]ερογίοδ!ν 45 βίρτιῖ- 
ἡγίης Ῥγθδομεῖβ οὗ τἱρῃϊεουβηςεββ ; ἴῃς Πουβεῃο ἀογ (45 ἴθ Μι. 22) 
Ἠά5 ΠῈΣ ρυσδὶβ [Ὠγουρῇ βεγνδηῖβ, νῆο (8 (45 βοιμεϊίπιεβ ΠΟΥ) 

ἰακε [6 ῥἷδος οἵ Ἰεϊϊειβι ΤῊς ἴεσηλ 15 ἃ βεΏοΓαΙ ομς ἴογ γΟυπρῷ 
ΜΟΙΏΘΏ, 5οηγοίπη68 ἔγες δηὰ ὑπβεσνὶὶς (τη. 24} Ευ. 2 Εβιἢ. 2ζ), 
ΒΟΙΠΘΏὮΠΊς5, 8ἃ5 ἤεσο, διϊθηάδηϊβ (830 277 315), Δρράεῃτν ποῖ 
βἰανε8. --- Ασοοτάϊης ἴο οὐγ Ηδῦ. ἴεχὶ (“ἀξ εγὶ25) 5ε δεγθεὶξ ἃ]50, 
ποῖ σοπίοηϊ τ βαηαΐῃρ ταδϑδᾶροϑ, ρῖνεβ ΒΕΙ ἰην δίίοη οα ἴῃς 
Ἰβοτουρμίατοβ οὗ ἴδε οἰ (11. ἀξσὰ φἐαεέε), εἰεναῖεα ῥἴδοςβς νῆεσε 
οὔς οου]ὰ Θαϑιϊγ Ὀς 56εθη δηὰ πεατὰ (8εςε Ὠοῖς οἡ 82) ; ἴδμιεβε ᾶνς, 
οἵ οουζδα, Ὧ0 φοπμῃδοιίοη ἡ ἴῃς οἱ 5ῃγίῃεβ οδ]εὰ ἀξράῤῥπεες ἴῃ 
ἴλε Ῥγορθεῖςδὶ δηὰ Ὠἰβιογίοαὶ Ὀοοκβ. [{ 15 ποῖ οἰδᾶσ υῃεῖπεγ ἴἰ 15 
ἴῃ ἱπίδηδεά ἴο τεργεβεηΐ ἢοσ (85 ἰῃ τ“ 818) 25 χοίωρ ἰοσίῃ ἴο 
Ῥίδοεβ οὗ ρυδ]ῖς τεβοσῖ, οσ (45 ταϊρῃς ὃς βυρρεβιθα ὈΥ ἴῃ 6 ρδγαῖ]εὶ 
ν δ θεῖον) δ5 πανίῃρ ἢδσ ῃουβα δηά Ποὺ βεϑϊ ἴῃ δὴ οἰδναϊεὰ ρατγὶ οὗ 
ἴδε εἶϊγ. Βυῖ ἴδε βγηΐϊαχ δηὰ β8εηβε οὗ ἴΐε Ηδθῦ. ἅσε υπϑαιϑίδο- 

ΤΟΙ, δηὰ ἴῃ οἴδηρςε οὗ οὔς Ἰεῖζεν ρίνεβ ἴῃς τεδάϊηρ “ἀφ ἀας τεπέ 
,οὰ λὲν »μαϊάσης 19 οὔ; 1818 15 ποῖ ουΐ οἵ δοοοσὰ υἱἢ ν.", ἰὩ 
μ σοῦ τῆς ῬΓΟΟΙΔΙΔΔΌΟΩ τΩδΥ Ὅς υπἀετβῖοοά ἴο 6 πηδάς Ὦγ ἮΝ ]5- 
ἄοπι πτουρὴ ἴῃς τησββεηρεῖβ. ἴη ἴῃς Οτ. 55 οτεβ ποῖ ση 26 
ἀείρας, Ὀὰϊ τοῆὰ α ἡομαά τοίεε, Ὀὰὶ 15 τεδαϊηρ 5 ἱπυρτοῦδθϊε. --- 
4. ϑυποηγηιουβ, ἴεσηδιγ. Τῆς ἰηνιϊδιίοη 185 δἀάγεββεὰ τὸ τὴς 
οὐρά δηὰ υοίἡ οΥΓ πηπάεγεέαηάίηρ, ἴὰοβε τῆο πᾶνε ποῖ τροσαὶ 
ἱμβίρῃι ἀπ ρόνεῖ οἵ 3ε] αἀϊγεσοι, ἴῃς περαῖνα, υπίοστηθα πγϊηά5, 
Ὡοῖ γεῖ ρίνδῃ ὉΡ ἴο 5ἰη, Ὀυὶ ἰῃ ἀδῆροῖ οὗ Ὀδοοσηίηρ ἰϊ8 ἀὰρε5 ; τΒς 
βιεδ Ἀϑν ροοά δηὰ τε ἀεἰ εσαῖεὶνγ αν] ἀγα ἢοΐ σοῃβίἀετζαα --- 
τῇς ἴοσπηοσ ἀο ἠοῖ πεεὰ ρυϊάδηοσε, ἴῃς ἰΔἰίος Μ|}}} ἢοΐ δεοςερὶ ἰϊ, 

ΟΡνίουβὶγ, ἤονενοσ, ἴδε δυῖΐῃοσ ἀοθβ Ὡοὶ τηϑδ ἴο δχοϊυ δ ΔῺΥ 

οἶαββ οἵ ρειβοῃβ ἄοτι ἴῃς οουη56}]5 οὐ Ῥνιϑάομῃ ; ἢς πτὶϊεβ ἃ5 ἃ 
Ῥγδοῖίοδὶ τηοσδὶϊϑὶ, ἀπ τερτγεβεηῖβ [ἢ 6 οὐνεδίξ 45 ὮΘΥ παίαγαὶ Πξάσειβ. 
-ΤΊΆς αἰνϊδίοη οἵ ἴῃς νεζβς 15 υπυϑυδὶ ; ἴῃς βεοοηά οἶδυ8ς, ἰμϑοτοδὰ 

οὗ εοπξηυϊηρν ἴῃς ἐχποτίδίίοη οὗ ἴδε ἢγβὶ, ἰηιγοάυοεβ ἃ εν ἴοτ- 
τοῦ οὗ δἀάγεββ ; βοῦε ὄχροβίϊοσβ, [Ὁ] οί ἴᾷς Οτκ. οἵ ν.",, 

που]Ἱὰ πτὶϊε : τυλοθο ἐς ἀευοϊα οΥ πράενείαναίηρ, 7 ταν τ λένε, εἴς. ; 

᾿ξ 18 που]ά ποῖ Ὀξ ἃ παῖυσαὶ ἴοσγπι οἵ δά άγεββ ---- 88 ποῖς οἱ νυ," 
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«---. ῬΆτΑ εἶδ, ἰεσθδαιγ. ΤὭΏς ἰην᾿Δύοῃ ἴῃ βφυταῦνε ἔοσα. 3 γεσά, 

ἩΔΙΟΒ Βοτε ἴλκοβ ἴῃς ῥἷδος οἵ ἴῃς "πέσ οἵ ἤεβῇ οἱ Ὀεδβίβ οἵ ν.3, ἰ5 
αἰδοὸ ἃ Ὠδοσδβα ρμᾶτὶ οὗ ἴπε [εδϑῖ. --- α. Θγῃοηγτηουβ, ΕΓΏΔΙΥ. 
Τῆε ἱωνιδέοῃ ἴῃ Ἰἰῖεγαὶ, ἐχρίαπδίοιυ ἔοσω. Τῆς ΗδθΌ. τεδάβ : ,“ηγ- 
“αἐε, γε σὐρηρίε (ΕΝ. ἱμοογτσεοῖῦν : ἔξαὺε οὔ, γέ εἰνεῤίξ ση6:), ἂῃ ἴῃ- 
ςομρ]εῖς βεηΐξῃςς, βίηος 16 νει τεαυΐσεβ δὴ οὐ)εςοὶ, 85 ἴῃ 2.2 4,ἢ 
43, εἴς. ; 186 οὐ͵εοῖ οδὰ δαγαϊν ὃ6 ἴῃς “πρώ (ΑΝ. ,ονγεαζε ζἀε 
"νοάελ), ἴον τῖ5 νου ὈῈ ἃ βἰωρυϊας δαϊαοηιποη ἴο 1ἴῃ6 5ἰπιρὶς, 

δηὰ τῆς Ῥδγδι οἰ δγὴ 98}}5 ἴογ δὴ δυβίσζαοῖ Ὠούῃ δ5 οὐ]εςῖ. ϑοῖμς 

(α5 Καιρ.) βιρροβε ἴῃς οὐ͵εςῖϊ ἴο μανε 18]δὴ ουὖἱ οὗ ἴδε ἰεχὶ, δῃὰ 
Ἰεᾶνε ἃ Ὀϊδηϊ ; οἴπεῖβ (Ὠς., Νονν., 511.) ΞΌΡΡΙΥ εὐνμρῤῥεδέν 45. οὐ]εςῖ: 
νταῖε, γε οἰνῤίε, εὐνβἠϊεῖγν. Α Ὀεῖῖες ἐχρεάϊεης ἰ5, ὉῪ ἃ 5319 δὶ 
οὔδλησε ἰὼ ἴδε Ηεῦ. ποσὰ, ἴο στοδὰ (45 ἴῃ ἴδε Οσκ.) εἰνεῤῥωτν οὐ 
γῶν; Ἰαῖμον: σενίασεοί ἠας αὐδενοιδ τυέτέη; ςἴ, τΞὮ, Τῆς ποτὰ γῶν 
(νϑῖο ἢ ταὶς Θαβῖν μάνα ΓἈ]]εη οαΐ οα δοοουηῖ οὗὨ ἰϊ8 Τεβειηίδηοα 
τὸ ἴὰς Ῥσεοςαϊηρ) τᾶ Ὀς δἀἀεὰ ; Ὀαυῖϊ [ἢ τεσυϊηρ οἶδυδε νὴ}}} Ὀε 
Ἰεβ5 τ γι ταὶς δὶ. ---- Οὐκ, : ργεαῖε γον, τἀλαί γε »νιαγ γείρη ζογεῦέν; 
απά “εξ ἀἠδεγεδον, σπα ΐγεοί παν οαππρ ἐπὶ (οσ, ὅγ) ἔπμοιοΐ- 
εἶξε ----ἃ ταϊβτεδϊηρ δηὰ ἐχρδηβίοη οὗ ἴῃς Ἡδῦτεν. Εοσ ἴδ 
γεῖρεε οἴ. ὙΝἰ5ὰ. 50]. 65, 

ἸΣ 1.  γυση; βεε ποῖε οὐ τ. --- Ὦ πϑυπ; ὦ ὑπήρεισεν, ΞΞ τ5» πη (ορε]), 
ἴτοτι 31); 5558. πγοοῦ; δ᾽ γΎΓΡ; 85 ΓΌΡκ; [δ]5 τεδάϊηρ ἰ5 ἰανογεὰ ὉῪ ἴῃς ρδῖ- 

Αἰλείϊετη, --- ἃ, Αεν πρῦῦ ( [55 εἰς κρατῆρα, -- Ὁ92, ΡΓΟΒΑΒΙΥ͂ ποῖ ἐπ οτίρίπαὶ 
Ἄ ((Δ]]επ ουἱ ὉΥ τεβειωθίδησε ἴο ργεοεάϊηρ νοτγὰ, 1.65.), θὰ δἀάϊκίοι οἵ Οτκ. 
φοτίδε ἔοσ οοσωρεἴθῃεβα. --- ΟἹ Ἰπῦν' 5. Μοοζε, οἱ 7. 17. --- ὃ. (Ξ δούλους, ρετῃ. 
τβείοτίοδὶ σεπεγα]σαϊΐου οὗ ζεπάεσ, οσ βου] εἴτοσ, ροββδίθ!)υ (1.35.) δυρρεβιεά 
ἴο ἃ ΟΒεϊβιίδο δοσῖδε Ὁγ Με, 225. -- ἘΠ ΓᾺΡ ᾿Ὃ 52 ὃν κῦρη; Θ΄ συγκαλοῦσα μετὰ 
ὑψηλοῦ κηρύγματος, Ὁ Ὀείηρ ἰαἰκεῖ 85 ἃ ἔοστη οἵ κ᾿ Ὁ, δῃὰ Ὁ "Ὃ δ5 δἀνεζθϊδὶ ἐχργεῖ- 

βίοῃ. (Ο ἀοεβ ποὶ δῖα "ὍΥ Ὁ δ5 - ἀεήίράξε, ἴδε πογὰ δρρεᾶτξ ἴο σγεδῃ γαίεα 
“γεείς Ἀετε δηὰ ἴῃ 83 οἷ, Τῆς δα άϊιίου ἐπὶ κρατῆρα οἵ 46 ἀρρεδῖξ ἴο Ὀὲε εττο- 
ΒΕΟΙ5 ἱὨΒΕΤΊΊΟΣ ἔγοσῃ ργεοεϊηρ νετβε. Ἐ,, ἔγεεὶγ; σα σγέθνε οἴ σαὶ νερενία εἰυτία- 
“:- Ὧ κρτ πιακεβ ἃ ἀἰπουγ; με ἐχρεοΐ ἃ τεΐδσεμπος ἴο ἴῃ πιδί 6 π5, ἃς ἰπ 
95 Έ, τελάϊηρ τὭκΡΓ οὐ κι", δπὰ [μϊ5 ἔοστα σῃουἹὰ ργοθβῦΥ θὲ δἀορίεά, ἰῃ 
Ξρίϊε οἵ ἴδε 3 Ρ. βἰἴῃρ. πον οἵ ν.ὅ. ---- ἸῊ ἡ) ΟἿ]γ Βεῖε δηὰ ἴῃ Ἐχ, 215. 4 νεβετζς ἴξ 
ΞΞ ὀοάγ ; Ατδπι. δῃ ὰ Αξὲγ., εὐέμᾷ ; ἴδε δίεσῃ δρρεᾶγβ ἴο τβΊεϑῃ ἐμγψεα, αγολεά; 
ἪΣ ὃν Βετε -. ὅν, ἱ{ τᾶς τοχὶ θεὲ οοττεοῖ; οἵ, 1022 Ἐχ. 215, τΞ- ἐν ἀέσεσεῖζ, --- 4, Ἐὸς 
Ἕ τποκ Οοτῖ σλ που]ὰ τεδὰ 1: Ὁ. ὋΝ οὐ ἸΠΟΝ, Ὀαὶ ἴῃς σμδησα ἰβ ἈΠΌ ΘΟΟΒ5ΩΙΥ. --- 
Οτις ἡ πΌΜΥ ΠΣ πον 50 ὉΠ. ἘΡ Ὁ.---δ. (Ββδ ρ]α. ἄρτων, ἃ5 ἰῃ 2018 Οεῃ. 141} 
εἴς. ἔτεα ὑδεὲ οἵ Οἱἶκ. ἰάϊοτι, ποῖ (1,28.) αἰϊυβίοι ἴο Ἐποβατίοὶ (7πο. 6).--- 
86 Ἦ Ὀκγυ; (ὃ ἀφροσύνην, διὰ 20 41} οἴδετ  τξβ.; τεδὰ Ὧρ, δὲ ἴῃς δεῦϑ 

τεσυῖτεδ; [815 νοσζὰ τυ Ὦδνε Ὀδεῃ τεϑδὰ ΤΡ δηὰ 20 ἐχραῃάἀεὰ ἱπῖο Ὀτρ δηά 
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ὌΝ. --- Οτἷς. ἐχρδηβίοη ΠΔΥ ἤᾶνα οοσὰς ἔτοτι οἴδηρε οἵ ζήσετε ἱπίο ζητήσατε, 

δηὰ ἱπιτοἀποιίου οὗἁ οἶδυξε ἔτοσα σὰ. 50]. 633 (1,4 5.); Βαυπιζ. ξυσρεεὶς [δαὶ 
τὰς Οτκ. ἱγαπεϊδῖος ντοῖς βιώσητε, τ οἢ ττδα οοττυρίεἀ (ρετῃ. ἀπᾶοτ ἱπδθεηος 
οὗ ὟΝ. 633) ἰπῖο βασιλεύσητε, απιὰ τμπαὶ κ. ζητ. φρον. τῷ ἴδ δἀάεὰ ἴο οοπι- 

Ρίεῖς ἴῃς ρδγϑὶ]ο δαὶ. Οἱ. [,6.. Ρίμϊς. 

189-18. Τ|ι6 ἰηνϊξαϊίου οὗ ἘΌΪΙΥ. --- Τῆς ϑεοιίου 8. ρασαὶ]οὶ ἴὸ 
ν." 6, διὰ 5βῃουϊὰ ὃς ἰτδῃβίετγεα ἴο [Ὠϊβ ρἷδοθσ. ὙὍΤῇαε οςηίσγαὶ ἄρυτε 
Ῥίαγβ ἃ Ραγὶ οοιτεβροῃάϊηρ ἴο δηὰ Ἴοοπίτασιθαὰ σἢ (πδὶ οὗ ΥΝβάου 
ἃῦονε. ϑις ἰβ ἀδβογιῦθα 88 ποίϑυ (ν.}3), βἰεἰπρ ἴῃ 4 ρυῦδ]ς ῥἷδος 
(ν..2), οςαἰηρ ἴο ραββεῖβ- Ὁ (ν.}), ων πρ ἴῃς βἰγαυρὶς ἴο οοσαδ ἴο 
ΒΕΥ (ν..}), ῥγοπιϊϑιησ ἴΒθμὶ βίοϊεῃ ρἰδαβυσεβ (ν.1), πιϊοῖ, ἴῃς βασς 
Δ4ἀ5, ἰεδά ἴο ἀδαῖῃ (ν..). ὙὉὍΤῇε ἵνο βεοϊίοηβ ρίνε ἴς οοπίγαϑὶ 
Βεΐνδεη τεοιταάς δηὰ ϑεχυδὶ ἀευδυσῃειγ. Οἵ, τ᾿) 85. τοῦ 
ἴῃς “δῦχαρὶ" νὰΥῪ ἴῃ ἡΥΟἢ 1Π18 ΡΑΓΑΡΤΑΡὮ 15 ἰηἰτοἀυςεα (πϊδοαΐ 
50 ἢ ῬΓΕρδγαΐοιγ βίδιειηθηΐ 88 15 ἰουπὰ ἰῃ ν." 5), 115 ΟἿΪΥ στουπὰ 
Ὀεΐηρ ἴδε Ἄοοπίγαϑὶ τ ὙΝβάου 5 ἰηνδτίοη, ΕἼΔΗ ΚΟΏθοτς οοη- 
οἰυάε5 [παῖ ἰδ ἰ5 ποῖ [6 ποσὶς οἵ ἴὰς δυῖδοσ οἵ οἰ. 1- ; ἴῃς τιτεῦ 

οἵ ν. 55. Ὡς οὔϑετῖνεϑ, τερατάεα ἴῃς ἀσγίρ οἵ οι). 5 δῃὰ 7 85 τβεσεὶν 

ἃ Ῥειβοηϊβοδιίίοη οὗ ΕῸΪΪΥ ----ἃ νίεν πῃ ϊοἢ ἀρροαῖβ ἰῃ ἴῃς Οτκ. 

δῃὰ ἢδ5 βυγνίνεα {Π] ἢον. (εγίδίη!υ ἴῃς ρἱοίαγε ἰῃ ν.ἾΣΖ 15 θαβϑά 
ἴῃ ῥραγὶ οὔ οἷ). 5 ἀπά 7, Ὀαϊ τηϊ5 οὶ Βασάν ροϊῃῖβ ἴο ἀϊβεσεηςε οἵ 
ΔυϊΒουϑ ἢ Ρ ; Ποῖ ἰ5. ἰξ ἱπιτοἀυοςε στ ὑπάυς δογυρίηθβθα (Ἰ ἵἴ 

ἈΒΒΌΓΩΘΒ ν.} 5) ; δηὰ ἰΐ ἰβ ποῖ πεσαββατυ ἴ0 βιρροβε Ὀεοδυϑε ἘῸΪῪ 
8 Βεσα ἴῃ Παγῖοι οἵ ςἢ8. ς δῃὰ 17 ἰῃδὶ της ττὶϊτεσ ἀἰὰ ποῖ τερασὰ 
1τἷ5 Ἰδτῖοῦ ρειβομαρα 85 ἃ γεᾶὶ νοπηδῃ ; ἴῃ οἕ 8. 2. 5. 6. 7 ΕῸΪΙΥ ἰ5 
ἰάδηῆθα τῖτ 9εχυδὶ ἱπηπιοσα γ. 

13. [] ΕΟΙΙΥ ἰ5 Ἰουὰ δπὰ «βεδυςῖίνε,, 
88:6 ΚΠΟΥΒ ὯῸ «βῇδιης" (Ὁ) 

14. Αἴ ἴῃς ἀοος οὗ ες βουδε βῆς εἰϊ5, 

Οἱ []" τᾶς τβοτουρπέατεβ οἵ ἴῃς οἷ, 
1. Τὸ οαἱ] ἴο [με ραββειβι ῦγ, 

Τὸ ἴδοβε νγῦῆο γε ροίηρ [μεῖς γᾶ γ8: 

16. ““ὙΜΏΟΒο ἰ5 δἰπιρὶς, 1εῖ εἰπ ἴαγῃ ἴα Βἰἴμςς Ἢ": 
Αδά ἴο Εἰπὶ τῆ ἰ5 νοϊὰ οὗ υπδετειδηπάϊηρ βδς 8878: 

17. “ϑιοϊεη νψαῖετβ ἃγε βινεεῖ, 

Απά ὑτεδὰ δαΐεῃ ἴῃ βεογεῖ ἰ5 ρεαβδηϊ 
18. Βυῖϊ δε Κηονβ οὶ [δαὶ ἴῃς Θῃδάοβ ατὸ ἴδοζε, 

Τβαὶ μεσ ψυςβῖβ ατε ἴῃ ἴῃς ἀερίδ5β οἵ ϑῃεοὶ. 

Φ Ἡδοῦ.: ο» ἃ τΦα4’ ἐπ (οΥ, νδαν). 
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18. ἈΗγίδηι υποετίδῖθ. ἘῸΪ]γ᾽8 ομβαγασῖεσ. Τα ἰεχὶ 15 ἀουδι- 
ζιυ. Ηεῦ.: Ζᾶε »»οὔελ τυορεαπ (1. τοοραη 97 οἷ) ἐς δοῤείεγοις 
(οσ, ωά), εἰνιῤῥῥεἰξν, απα ζησιυς ποί τυλαΐ (οτ, ροτῆδρβ, σηιγέλέμρ) 
Οτκ. : 4. »μοβελ 4"ά4 ἐρῤιάεηξ τυουπαη ἐονεός ἐο ἔσεξ α »εογεεῖ, εὰξ 

τοῖο ξηοιῦς ποί σλανιξ; 8ὅγτ. : 4 τυοναμ ἐσεξίπρ ἱπ ἀϊεγεδοη, τεάμε-. 

ὥνε; ὙΤατρ.: 44 τυοραπ )οοξεα απ α ξαάαδοωΐ, ἐσιιογαρηΐ, απα τἀξ 
ξΖησινς μοί γοοά, 1,.Δῖ.: 4 τυοραη ,οσα σπα ποίργ, απα γε ο7 

τοῖζες, απαᾶὶ ἐποισίηρ ποζλέπρ αἱ αἦί. --- Ἔτοτὰ ἃ σοτῃραγίβοη στὰ τὰς 
Ῥδσϑὶ]οὶ ν.ὶ 1 ἀρρεδτβ ργοῦβὈϊἊ ἴμαὶ ἴπς τυσπαη οὗ ἴῃε Ηεῦτεν ἰ9 
ἃ ξἰοββ ὈΥ ἃ 5οῦῖθε ΜὯΟ νειβῃεὰ ἴο ς4]} (ἢς τοδί οσ᾽ 5 αἰϊεποῃ ἴο ἴδ ς 
ἕλοι ταὶ μοδν νὰβ ἃ ρεϊβοηϊβοδίοη ; 118 Ὀείῃρ οπ το, ΕἾ 
βἰδπαᾶς ορροβεὰ ἴο γγίβάοπη. Τῆς τεπθετίηρς σάανι οδν (ἘαΚίην 
τυονιαη οὗ οἷν ἃ5 Ξξ τδε τυοραηπ γον ---- 8 Ὀε., ΚΑιιρ.) ἰ5. μαγὰγ 
Δ]ονδΌϊς ; εἰβενῆεσε (11:5 12 213} 2." 27} 31}9) [ῃ6 ἀεδηίησ. 
ποῦῃ δἴεσ τυσγεῶη 858 δἀὐεςῦναὶ! ἔοσος. Τῆς νοσὰ τεβάεσγεὰ ζῶν 
(ἔδι).) ὁοσὺγβ ΟἿΪΥ Βετα ἴῃ ΟἿ. ; ἴῃς σοττεβροθάϊηρ τᾶϑο. ἔοστῃ ἰ8 
“τεηυφηῖ ἱῃ Ῥτον.; 8εὲ 13 5 χ5 8ι, ἸΤηρίελὰ οἵ ὀοίεήξγομς βοῖῃμης 
τεδηϑβίδῖοιβ (ϑῖτ., Κδπιρ., Ετδηΐς.) ντῖϊε δασείομπαίε (ϑΕ ΒΟ ΒΥ 

Ἔχοὶι40]ς), Ὀυὲ {Ππ8 ΘεΏ5ε ἕοτ ἴῃς Ηςῦ. ἴεττῃ ἰ5 ἀουθτα] ; 566 ποῖε9 

οὐ τ η1 ΤΏς δχρτγοβδίοη οὐ ῤἠοέν οὔ τῆς Ηεν. ἰεχὶ ἰ5 805- 

Ρίείουβ Ὀοϊι οτα ἰϊ8 ἔοστα (δ βίγαοϊ μου) ἃπὰ ἔοι ἰΐ5 τηδδηϊηρ' 
-πτοιτες 5 ὈΠΗΘΟΟΒΒΑΙΥ ἴο 840 ἴπαὶ (ΟἿ 158 (οΟ ἰβἢ ; ἴ[ῃ6 οοπηῃδοῖοη 

ἔΆνοΙβ ἃ τεδάϊηρ (“εὐμεδυε, οἵ ἐπ είμρ) κε τῃοβα ρίνδη ὈΥ ὅγε: 
δῃὰ 1,Αἱ., δῃὰ (ἢ 18 οὐϊαϊῃθα ὈΥ͂ δὴ ἱποοῃβι ἀδσαῦϊα σπδησςε οἵ ἰεχί. 

ὙΒο βεῆϑβς οἵ (ἢς ἰαϑὶ οἴδυ86 ἰὶ 18 ἀβίους: τὸ ἀεϊειτηίηθ. Τῆς Ηδῦ: 
Βασαϊγ ρεσταὶϊ8 ἴμ6 ἰταπϑίδιίοη ἦς ζησιος ποίλέμρ, δῃὰ ἢ ΐβ, τῶοσα- 
ονεῦ, ἀοο8 ποῖ οοπιροτί πῖῖῃ τῆς δάγοββ δῃὰ ρονεῖ αἰϊτὶ υϊοὰ ἴο 
ἘΟΙΪΥ ἱπ ἴῃς οοπίοχι ; δον ἰβ ὈΓΙΠΏΔΙΪΥ ἃ τηογαὶ, ποῖ δὴ ἰηίεὶ- 
Ἰεςῖα4] ἰεστα --- ἰἰ ἀοε5 ποῖ δχοϊυαςε οὐαϊηδιυ ἱηιεϊ ἰρεηος 85 ἴῃς 
ϑινεορίηρ οχργεοββίοη ζμσευς ποίλέμρ ἀρρεδαῖβ ἴο ἀοὄ. Οτκ. λαμ 
(Βῖς ἢ συ τ86 σοπηΘΟ 0.) τὰ δε ἀουθνιδιγ δἀοριεά ; ἴδε 

ΗδςὉ. ποτά μϑϊοὰ ἰδ ἱπλρ]1ε8 8 υϑεὰ εἰβϑενθοτε (18. 76τ. σαδὶ 158. 
50" ψΨ 355 41} οὨἱγ ἰῃ ἴῃς βεῆϑς οἵ οδώσφμγ, ἈΘΝΕῚ 88 ταὶ ἴπ6 σεσεέ οὗ 
“Λάνις, [πουρῇ τπαὶ τᾶν Ὀς δὴ δοοϊάθηί ---- [ἢ 6 νεγὺ δι85 [ἷ5 τηθδῃ- 
ἰῃν (ΕΣ. τ65 “1). Τῆς Οτκ. τοράἐσίηβ τηᾶν Ὁ6 ἃ ἔτες ἱπιογρτγοϊδίοῃ 

οἵ οὖν Ηδῦ. ἰεχῖ, 45 ἴῃε Ταγρ. ζοσαὶ 86 θτβ ἴο Ὀα. --- 14. -ϑγποῦγ- 
ἸΔΟΌ5, ἴΣΓΏΔΙΥ. ΒΌΪΥ 5115 ἰῇ ἃ ὑσοπιϊπθηῖ ρος, ἤοσα 586 σδη ὃ6 

βεεη; Οτκ. οη ὦ “αὐ ἐπ ῥωδέξς ἐπ τΔ6 εἴγεείς. ΨΥ βάοτα (ν.) ογίες 
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αἰουὰ ἴῃ συςδ ΡΪλοε ---- ΕΟΙῚΥ 5:15 διὰ οδὶὶβ ; ἴμε οοπίσγασὶ ἴῃ ἴδε 
τοεῖποάς οὗ ἴδε ἵνο (ἴῃς οὔς Ξεηάϊηρ ουϊ ἴο 5εεῖ ταεη, ἴῃς οἴμετ 
αἰἰάηρ δὲ δβοῖῶε 45 βεἀυςῖσεβ5) ἀοεβ ποῖ ἱπάϊοδλῖς ἀϊδεγεπος οἱ Ζε8] 
-τ-ἰἂς ἵνο ἀδβοσ ρίοηβ βθότὰ ἴο ὄχργοββ ἴδε βάπιε δλγῃεϑίπεβϑ - ἴἶ 
δ ῬΕΙΒΔΡ5 πηρδηὶ ἴο 540 ἴμδὶ ΒΌΪΥ, ἴκὸ ἴδε υπομαοῖς πνοπιδῃ 

Ποῖ Ξῃς Τερσοβεηΐβ, τῇς σγτθοὶ οἵ υπϊλυί] ρἰεάϑυσεβ, ρτεΐεγϑ ἴῃ 6 
ΡῬηνδου οὗ Βεσ βουβε (ςξ οἢ. 7), δε γγϑάομι, ἴῃς ργεδςβοσ οἵ 

τἰσιοουξηαββ, ὈΟΪΙΥ ρῖνεβ Ποῖ ἰην δου ἰπ Ορεῃ ἀδγ δηὰ ἰῷ 
ΡΠ ς ρῥίδοαβ; Ὀυϊ ἴῃ τεχὶ ἰ5 οὶ οἰεᾶσ, δὰ Ῥγοῦδοϊυ ἢὸ ἀϊῆξετ- 
ξῃος ἰ5 ἰηϊεπάεα ἴῃ ἴπε τηεῖϊμοας οὗ ἴπς ἵπο, ὕπ|655 ἴἃ Ὅς ἴῃ ἴδε 

δε ϊηρ ουἱ οὗ ἴῃς τοδί ἀ6Ώ. ---- ἢ Ξεοομά πε τε 5ῃουϊά Ῥχοῦδοὶγ 
τελὰ δἰτωρὶν : οϑκ τὰς “λογομράγαγες, εἴς., 45 ἰῃ ν᾿, ἰηΞιεδά οὗὨἉ [6 
Ἡεῦ. ο» α “ἐαῇ ἐπ, εἴς. ; 566 ποῖςεβ οἡ 82 οὐ. ΕὈΪΥ, πὸ ͵βάοτι, μᾶς 

ἃ Βοῦξο, ἰῃ πο ἢ 5ῃς 8εῖ5 ἃ ἐεδϑὶ ; τς ἀεβοτ ρου οἵ ἴῃς ργεραζᾶ- 

ὕους (οὗ ν." ̓) 5 οπι ἰδ, ΡτοῦΔὈΪΥ 85 Δἢ υπηθοαββαῖῦ τορεϊ οι. 
-- 165-17. Ἠδτ ἰανϊαἴοι, μᾶζα οὶ ἴο ἴμδὶ οἵ ἸΜίβάομι (ν." 5) ; νι 
τειν"; ν- ἢ σοστεβροῃάβ ἴο ν." ".--- 16. ϑγποηγπιουβ, τἰεγηδεγ - ίηδιγ. 
586 δλάἀάτεββες βοβοὶ ἴο ἴἢς ῥδβϑοῖβ- ὉῪ (50 Ῥβάοῃ, τὮ ἢ 8.5), 
τετηδίηϊησ, πόνενεσ, αἱ ἴη6 ἄοοσ οἵ δε ἢουβεὲ. Τῆς ἐχργαβϑίου 

ἤλοτε τὐὴο ἀγέ ροίπρ ἐλεὶν τὐαγς (εἰ. 2.) ΞΞ ὅδε ῥασσεγ:-ὖν (εἰ. 1.), 
τοὶ τολο ἄγε ροίμρ τναϊγλφογισαγὶ (γίρλ) σπ ἑλεῖν» τυανε ---- ἴθ 
ἱπιοου (45 ἀρροδῖβ τοι ἴῃς σοπῃςοιοῃ) 8 ἴο τερσγεϑεηϊ ἴμεϑα 
ῬΆΒΒΕΣΣ Ὠοΐ 48 ἐλσῃεβϑὶ ρεῖβοῦβ Ὀεηῖ Οἡ φοίηρ ἰογναγὰ νἱμουῖ τυγῃ- 
ἰὴ ἴο τίφῃς οἵ ἰεῖ, Ὀὰϊ 45 ογάϊπασυ ΝΑΥΙΆΓΕΙΒ, ἴὸ ΔΩ δηα 8}]} οἵ 
πθοτὰ ΕΟΪ δα άγεβθοβ Βευβοῖζ; ἃ 5βἰπγϊασ νοτὺ (τυσίξ) ἰ5 υϑεὰ ἴῃ 
νι ; ἴῃ 36 τἰὐ τοῦ τς σοῃηδοίίοη 15 ἀϊβεσεηῖ. --- 16. ϑγῃοηγτηοῦς, 
ἸΕΤΏΔΙΥ. ϑὅες ποῖς οὔ νι. ὍΤΏε δχρχοββίοηβ οἰνεῤἊς ἀπὰ σοΐα οἵ 
τηπδεγείαπάΐησ, Ὦδτα 858 ἴμοτς, πιθᾶη ἐχεξίηρ ἐπ Σηοιυίξαγε 97 1ἀὲ 
τοογ λα, μπαδἧς ἐ γεέορνῖεε ροοα ανπα δα (ςἴ. ν.1). Ἰποῖεδλά οἵ «ἀε 
“Ὧγε τ. Βα5 7 4}, ἃ τεδϊηρ πιο πουἹὰ ρῖνε ὑρλν οὗ ἔοστα ἴὸ 
τῆς ἰην᾿Δὔοη ἰῃ τιΐβ νεσθς, γεῖ ἰ8 ποῖ αυϊΐς πδῖυταὶ, βἰθος ΕΟΪῚῪ 
πουἹὰ ποῖ δἀάτεβε μεσ ἰηϊεηἀοἀ νἱςττη5 88 υοὲδ 97 σεπεε, οἴ. ν΄. -α 
17. ϑγμοηγιαους, ἰοσασγ. ΤΏ ἱπάυσειηεηϊ βῃς οΟἶεῖβ ἰ5 ἴδε 
ἀεἰφαι οὗ δεοσγεῖ Ἂπ)ογιηεηῖβ, (Ὠἰηρβ Ῥγοῃιἱϊεὰ ὉΥ ἰαὺ οὐ οου- 
ἀετηπεὰ ὉΥ 5οοὶεῖγ, τῶοσε ει ρθηρ Ὀεοδθβε ἴΠΕῪ ἅτε ἐοσγθίἀεη. 
ΟΠ Βεσε ἄρρεδῖβ δ5 ἰἀθηξοδὶ στ τη6 σσηξε τοσρπᾶπ οἵ «85. κα 
διὰ). Ηετ σὴν διὰ δγεαδ ἂτὲ Ῥδγα!εὶ τὸ ἴῃς δγεσα ἀπ τοῖμε 
οἵ Νιεάοτω (ν.)), ΟὨΪΥ Βετε ἴῃς ἐεαβιίηρ ἰ5 οἰδη δϑιίης --- ἴῃς τείει- 
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εθοε ἰβ ἴο ἐἰποὶϊ ϑεχυδὶ τεϊδλουβ. «δλράρηε τοσέξγε (ΞΞ ΔῊ ἰΠΠοῖῖ 
τη 5) σ“γὲ τἰὐέεί ψᾶἃ8 ὈΤΟΌΔΌΪ ἃ οὐττοηϊ Ῥσονεσῦϊδὶ βαγίπρ ; δηά, 

ἴῃ ἴῃς ἴεῖτῃ τυσίν, ἰπβιεδὰ οἵ ἴῃ τιοσε (εβῆνε τοίη, ἴΠεγα πηδὺ Ὁς 
80 Δ]]υκίοι ἴο ἴῃς ἤριυτε οἵ κ᾿5᾽5, οἡ νΒὶς ἢ 56ς Ὠοΐῖς85.--- 18. Θγῃοηγ- 
του 5, ἸΏΝ. Οοταιηεηὶ οὗ ἴῃς βασε : ἴῃς ἕδῖς οἵ Ἐο]]γ᾽5 ψυεβίβ. 
ἴῃ 23 ς᾽ 7 ἴὰ 15 βαἱὰ τπδὶ ἴῃς ᾿ἰοσδητίουβ τοπιδ 5 "γᾶγβ ἰεδὰ ἴο 
ἀεδαῖῃ; Βεσε, ἰῇ ΒῃΑΓΡΕΙ Ῥῆγαβθα, ΠΕΙ ουδὲ ἰ5 ἰἀδητβεα τ] τλς 
Ὁπάετγνοι)ά ---- ἰἰ 15 αἰτεδὰγ ἴῃ εἰεοϊ ἰῃ τς ἀερίῃ5, ἀπὰ 115 ἱππηδῖοβ, 
τδουρ τΏεγ πᾶνς ἴῃς βοιιθίδηςς οἵ Ἰἰΐς, ἀτὲ ἀοοπιεά δπὰ 45 ροοὰ 
85 ἀεδὰ. Τῇε ἀεδῖῃ 15 Ῥηγϑβίοδὶ, ἃ5 ἴῃ ἴῃς ράδσγαὶϊοὶ ρδβϑαρεβ οεἰϊεὰ 
ἃῦονε ; ἴδε ψυεδβῖβ ἅγε ὯὩ0 ἀουδὶ τεραγάεα Ὦγ ἴῃε τι! τεῦ 85 ΤΌΣΑ] ΪΥ 
ἀεδά, Ὀὰϊ ἰδαὶ ἰ8 ποῖ τὰς 5βιδίειηδεηϊ ἢεσε. Οἡ «δσαξς (Ἐεἰδϊμ) 
8εε ποῖς οὐ 212. Τῆς ποσὰ τεηάοσοὰ δζρήάς α]5ὸ --Ξ σαζενς, Ὀυϊ, 
ὅοῖλ ἴα σοπῃεοῦοῃ δηὰ ἤομι ζεῆεσαὶ ΟΤ. υὑβαᾶρς, ἴἢ]5 οαπηοὶ ὃς 
τπάειβίοοα 85 ἃ ἱορορτδρδῖςδὶ ἀεβοσρίοη οἵ ϑδεοὶ, ἃ: δ ϑϑο που 
ἰλδὶ 1 ςοπίδϊῃ5 81}}15 δηὰ νδιϊεγβ. [1 τλοτοὶγ ἀεϑοσὶθεα 5860] 85 
Ἰγίῃρς ἄδερ Ὀεηθδι ἴῃς φαγί, Ὀὰϊ ἴθοτε 15 ῥοββι ὈΪΥ δῃ δ] ]υβίοῃ ἴὸ 
ἴὼθς ναῖον οἱ Κρἢδίπι, ἤδᾶσ } ἐπιβδϊθῖ (2 ϑδῃλ. 513 158. 175). -- ΤῊς 
δταρὶς γουϊῃ, νῦο γ]6] 45 το ΕΟΙγ 5 ἰηνιἰδο, 15 ἱρῃογδηὶ οἵ δΐβ 
ἄλησεσ ; οἱ ἴδε οἾἶδλββ οὐ ρϑίβοῃβ τηδδηΐ 866 ῃοῖδ οἢ ν.". --αὐ. 
βεσὲ δάὰβ ἰοὺσ Ἴοουρ]εῖδ: 

Βαυὶ ἴυτῃ ἀν, Ἰησοῖ ποῖ ἴῃ ἴῃς ῥἷδος, 
Νοσ βεεὶ [δῖῃε εγε οὔ δεῖ; 
Ἐοτ ἴδὺς νεῖ ἴδου ρὸ τὨτουρἢ δἰεῃ παῖε, 
Απὰ μαδδ ονεσ δῃ δ'εῃ βίγεδση. 
Βαὶ δρεϊαίῃ ἔγοσῃ δε νγαῖεσ, 
της ποῖ οἵ δῇ δἱΐεη ἐουπιδίη, 

Ὑπδὶ ἴου τπιλγεὶ ᾿ἶνε Ἰοωνρ, 
ὙὝΒαῖ γεατδ οἵ 1 του Ὀε δὐἀεὰ ἴο ἴδεε. 

Ταῖς 'ς τῆς δάδάϊείοη οἵ ἃ βοτίδε πδο {εἰς ἐμδῖ ἴῃς συτὶ εἐπάϊηρ οἵ 
δες ἰεχὶ πεδάδα ἃ βοσίδίοση σοπιρ)επλθηῖ; ἰξ τηᾶσβ ἴῃς ρῬΡοθς ὉΠΙῪ 

διὸ Υξοσ οὗ {πε ρασγασταρῃ. Τῆς ἤρυτε οὗ ἴῃς ἴῆχες ἤγβι σουρ]εῖβ 
δ Ἰλχεὴ ἄοτῃ Ὁ; τῆς ἰλϑὲ οουρίεῖ (4 ἕλτηϊίας Ἐχρσεββίοἢ) ἰ5 
ὩΘΆΣΙ ἴῃς 5ϑτης ἃ5 ν." οὐἩ τπἰ5 ομδρίεσ. 

18. Ἦ τ Ὁ δπὰ γοῦρ δὲς ἀπ. λεγ. (θοῖ ἢ ῥτορ Ὁ! Ατδπι. ἔοτταβ); ἴδε 
ἸΩΙΕΥ ἸΩΔῪ ΟΟΙΩς ἔτοσῃ ἃ εἰ. Ὧν (Οἴ2.), ἴλς σ-νοννεὶ θείῃ ῥγεβετνεὰ ὉΥ ἴΒς 
ἀοαθηρ οἵ ἴὰς γοὰ; Ὁε., (οἸϊονίας Οεδδὶ (ἈΠ λιοί, 181 4), Ῥοΐπῖβ ΓΟ; 
ἔοι τῷ τὲ δβου)ὰ δανε γθτρ. Οοτῖ ὑτοροθεβ Ρὶ. γῦρο, νϑίς ἢ ΤΊΔΥ Βεῖρ᾽ ἴο 
δρρουδὶ ἕος ὦ ἐνδεὴς: ψωμοῦ (ποπι Ὁ διὰ γρ); ]ᾶξφεσ ροϊηΐβ ουἱ {μα (5 ἰη- 
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γοῖνεβ ἃ ίοσταὰ οὔ γϑ. ΤΈαε οοπηςοίίοι ἔδνοτθ [πε τε ϊηρ ΠΡΌ, ΞΞ “πεῖν. -- 
[π᾿ τύρο9 ὔνν ἴδε “5 ἌἽδπποῖ ὃς ἀρροδίκίοπαὶ ἀεβηϊτίνε (Ὡς). Τετς ἰδ πιὸ 
ἐχβιαρὶς ἴῃ ΟἿ. οὗ ἃ ἀεϊεττιίπαιίνε κἰαπαϊηρ ἴω ἀρροεϊξίοι νεῖ ἃ δἰαρὶς πο 
ἶπ δἰδί. σομπδῖ. (ἸῪῈ Γ2 ἰ5 ποῖ ἃ οἂβε ἴῃ ροϊηϊ, ἔοσ Ὑ δεζε 15 ἰοοδὶ ἀεβηϊίου οὗ 
“); οἱ ἴδε οοπειγυοίίοι οαἸ]εὰ δυδρεπάεα ἀεϊετταϊπδιίου (μετα οας ποῦ 
ἀεβπες ἵνο ἴῃ 5ἰαῖ, οοῃϑβὶ., (ῃεβε θείην ἰῃ δρρ. υἱτἢ ἐδοὶ οἵδμετ) δες Ενν. δ 280 ἐ; 
Ὁ ε5.35 8 120. ς; Μοοτςε, γεαρες, ο 7. 193; Ὀτίνεν, 2 εμέ., οὐ Ὀϊ. 2112, Ενεγ- 

σΒετε εἶδε ἱπ Ῥγον. ὙΦ 15 ἀεῆπεὰ Ὀγ ἴδῃς (ΟἸ]οννίηρ ποιη. “2 Βετε ͵5 ῥβδιδ!!εὶ 
ἴο ΓγΌ2Π ἴῃ ν.ἷ, ἀῃὰ γῶν ταυδὲ δὲ ομϊ δὰ 85 φἷοβα, ἱπιεπάςὰ ἴο ἱπάϊοδῖς ἴδδὲ [Βς 

ΤΡῸ9 ΜῈ5 ἴο δε υπάοτείοοά 85 ἃ ρετβοηίβοδλίίοπ (4 Ψψοπιδῃ). Οτβεῖς νουὰ 
ντῖϊε ἴτ Οὐδ δπὰ δἴϊδος ἴξ ἴο ργεοεάϊπρ νεῖβε -- ἃ ροββίϊ]ε ςοπβίγυσιίου (ποῦ ἢ 
Ὁδν ἀοεβ ποῖ οζους εἰδενβεε ὙὮ ΜΝ 22), Ὀὰϊ τς ταγίδτι ἰδ δραίπδι {με δαάϊ- 
τίοπ οὗ 4 Ψψοσγὰ ἴῃ ν.ἕβ, ---ἰπ πὸ Τῆρ., ΗἾ2., [δσ.. Οταςῖζ, σ᾿. δβεε ἴδε τεστιδίῃ5 

οὗ πο55 (Φ αἰσχύνην), ἀι αἰϊταςϊίνε τεδάϊπρ (οἴ. 7ετ. 32) ἴξ “2 τανῦ δὲ ἀπάετ- 

βἰοοά 85 τηεδηίηρ {με ἐεεϊϊηρ οἵ ββαιηε; 18 βεῆβε ἰξ δδ5 πονβεῖς εἶβε ἴω ΟΤ. 
(Ββουρῇ 03, Ν᾽. δὰ Ηοΐ,, ἰ5. δὸ επιρίογεὰ)--- εἰϑευσβετε ἰΐ Ξξ οβϑνοόγένωινε. 
ΤῸ ἰδ ΔΙνγδυβ ἴο δὲ ἴδίεῃ 85 ἰηΐετγορ., ἀΐγεςϊ οἵ ἱπάϊγεοϊ, ἐνεῃ ἴῃ ὕεπ. 385; να 
ταϊραϊ μετ τεδὰ ΠΟΙΝῸ (845 ἱπ αεῃ. 395), Ὀυϊ τε σοππεοίίομ ἀοεβ ποῖ ἕανος 
τὰς τεδυϊίηρ βειβϑε. γε πιᾶὺ ἀου θεν τεϑὰ τθ59 ---- ἰοβ5 τγεἹ] (Ετδηὶς.) οὑ5π 
(7 τ. 812)..---14. Ἐ τ ᾽ὉἼο, οἵ νος! Θ΄ ἐμφανῶς ἐν πλατείαις ταῦ ῦ ὃς ἔτεε 
τεπάοτίηρ (δες ἴῃς Ψ᾿ΠΟΪ ἀϊβετεηϊ ποζάϊπρ οἵ 645 ἰπ ν.8); ἰξ νου]ὰ δεεπὶ ἴδιας 
“Φ ἴαἶκεβ "3 88 ΞΞ εἰν δεῖς οἵ ἐρμανγές, δεὲ ποῖς οἱ [8 νυ ἀῦονθ. δ᾽ π))ϑϑὺ κῸὶ 

δυὰ “ὁ κῸ (οὐ τεπρ ἴῃς ἰαδὶ τγογὰ) δἷδὸ τεργεβεηὶ 33, εχοερὶ ἴδαὶ δ ἀρρδι- 
ΦΠΠῪ τεδὰ βοῖὶς ἔοττῃ οἵ δ᾽ ἰπβίοδὰ οἵ γι (Οοτῖ). ἢ ἰ5 βυδρίοίουπ; ἔος 

κΌ2 ψγὰ βῃουἹά ῥγοῦδὈΥ τεδὰ "9».), 858 ἰῃ ν.2, 1 ουὖζ ἰεχὶ ὃς τεϊδϊπεὰ, ᾿ξ σουἹὰ 
Ὀς Ὀεῖϊες ἴο ἱπβεσὶ 3 Βείοτε Ὁ, ψΒίοἢ Ἔχργεδβίομ τυϑύ, ἢόψενεσς (ΕἸεῖϑο ἢ.) 

δὲ ἴακει δβ δάνογθίαὶ. -- 1δ. Ἰ υὐσ (Ὁ κατευθύνονται) τολῦ ὃς ἴδει ἱπ 

τῆς δεηβε οἱ ἘΞ, ῥεγρεμέξς, οσ ὑγὲ τρδῦ βυϊδεϊαϊε [᾿ς βίοπι ὝΘΝ, 85 τὰ 41, -- 
16. Ἦ τον; (Θ δπὰ “Ὁ μανε 1: Ὁ. (ἴδε 3 ἢ. οδσῦγβ ἴῃ (]επι. Α].}; ἴΒς 3 ἢ. ἃς 
ἴδε πατάετ, ἰ8 ἴο δὲ τεϊαϊπεά. --- 17. (Ὁ ἰηνετῖβ (Ὡς οτγάεσ οἵ οἰαυβες οἵ 33, ὕυϊ 

ξἶνεβ τὸ βυρρεδιίοη ἔοτ οἤδηρε οἵ ουὖζ ἰεχῖ. --- 18. ( ὁ δὲ οὐκ οἶδεν ὅτι γηγενεῖς 
(θ'ηβῸ) παρ᾽ αὐτῇ (90) ὄλλυνται (09) καὶ ἐπὶ πέτευρον ἄδου (νκν' ΡῸ͵γ"}) 
συναντᾷ (0). Οη γηγενεῖς οἵ. ποῖε οῃ 218; οἴδετ τεπάοτίηρε οἵ “Ἢ ἴῃ δ δὲ 
νεκροί, γίγαντες; δες ΘΟΝΙευβπετ. τ, ἱπιεγργεϊηρ : Ἰ0Γ ΓνοΝ ὑσὶ δέσί “ἀξ 
ἐαεέ ἄστυ» “ἀξ ρέανεες ἑάενε. ---- ΟὨ ἴῃς δἀἀδεὰ οουρίεῖδ ἰῃ 6695 δεε ποῖς ἀδους. 

Ἵ-12.. Α ὑδπ||6 στοαρ οὗ δρμοσίδπαβ, θοοιρίηρ ἱπ [6 δοὰγ 
οὗ ἴμο Βοοῖκ ; 866 ραγα!]εῖ ὑγονετὺβ ἰῃ 13, 15}2 τοῦ τοῦ "7. τ6 Ὁ 5 
1ΟΪ 113. δΔηὰ αἰςο τἴ ψΨ τ, ὙΠΕΥῪ ἀγα ῬγΟΌΔΟΙΥ ἴῃς ἰπϑαγιίοα οὗ 
ἃ β8ογίδε ψῆο ἰουπά μΐ8 ἃ οοηνεηϊεηΐϊ ρἷδος ἔοτ ἱπισοάυοίηρ ἰπῖο ᾿ἰϑ 

ταδηυβοιρίὶ ἃ οοἰϊεοϊοη ψοἢ γᾶ5 ἰπ ἢἷβ ροββεϑβίοῃ, οσ, ροβϑί δ υ, 

1πῈ} ἂσὲ βεσε ρἷδοβά ἰῃ ογάδσ ἴο βεραγαῖς ἴῃς ἀδϑοσιριίοη οἵ ἀείεβι- 
ΔΌ]ς ΕῸΪΠΥ ἴτομι (μαὶ οἵ ἀϊνὶπε γγιβάοια. Οτί. (8ες θεῖον) ἐχ- 
Ῥαῃάβ ν.}2 ψῖτἢ τοπιατκβ πο ἃτὸ ἀρραγθητ ἀεβί πε ἴσ μᾶνθ 
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ἴδε ναγιἴο (ἢς [Ο]ονίηρ βεσῦοηῃ. Τῆς Ηδεῦτον βοσὶδε τηλῖκοβ βἰχ 
οουρ]εῖς, 50 ἰμδὶ [15 τλᾶὺ ἄρτος ἴῃ ᾿δηρτδ τ ἢ. τἰῆς οἴδοι βες οη8. 
Α ςετίδίῃ Ἰορίοδὶ ογάεσ 885 δε οὐβεῖνεά : ν.ἷ δηὰ ν᾿" δοοοσὰ ἴῃ 
τοουρῆῖ, δῃὰ 50 ν." δηὰ ν.", δηὰ ν.ἢ δηὰ ν᾿}; νι} βιίδηἀβ8 Ὁγ ἱἰϊβεὶϊ, 
διὰ ΤΩΔΥ Ὅε δὴ δδεσιβουρῆϊί. 

1-8. Ἰοειϊῶ οὗ ἱπεϊσυσθου κίνϑα ἴο ἀἰ οχϑηϊ ο186δ66 οὗ ῬΟΙΘΟΣ. 
η. Ηε νἘο οοιττεςῖξ ἃ δοοῆξυ μεῖς ἰηβϊῖ, 

Απὰ Βε νγῆο τεργονεδ ἃ νἱοϊεὰ σοδη, τευ ηρ, 

8. Βερτονε ποῖ ἃ βοοῆξεσ ἰεδὶ ἢς παῖς ἴδεε; 
Κερτονς ἃ νβε τιᾶπ, διὰ ἣς ν1}} Ιονε ἴῃες. 

9. Οἶνε (ἰπβιγυοϊίομ) ἴο ἃ υυῖδβε τβδῃ, διὰ Βς ν1}} θὲ γεὶ νίβετ; 
Τεδοῖ ἃ τἰρδίεουβ ταδη, δηὰ ἢς υ]}} σαΐπ τότε ἱπεισυςτίοη. 

Ἴ. ϑγποηγιηοιδ, ἰεσθδιγ. Τῆς βοοῆεστ. ΟἹ «“ἐο7727 58ε6 ποῖε οῃ 
15, λῃὰ οἴ. 13}. τοὖ 225. Τῆς ἴεττῃ 15 πεσε βυ βιΔΏΓ4}}γ ἐαυϊναϊςης 
το ἴῃς τοΐϊεξζεα οὗ Ξεσοηά οἹ.. δθυϊ γίδες ἀθβοσῖ 65 ἴῃς ὈΔα τηδη, ἴῃς 

ἙΠΟΩΥ οὗἁ νυ ϑάομι, ἃ5 οῃς ὙΐΟ δοιίνεϊυ τοεςῖβ, ἀθβρίβεβ, ἀῃὰ τοῦ 5 
αἵ ἴτὰς ῥυποὶρ]ε8 οὗ ᾿ξ ; τῆς τοΐεζεα 15, ἰῃ σεῆσγαὶ, ὁοθα γῆο ἢδ- 

ΒιΏΔΙγ ἀος5 στοηρ, δηὰ 5 ἴο Ὀε σοπάδιηηςα ἰῃ ἃ {πρυηαὶ οἵ 705- 
Ὧςς. ϑυςῇ ΡΕΙβουβ ἅτε [πουρῃϊ οὗ 45 ρϑϑὶ τείοτιηδίίοη, 30 ἴῃδὶ ἢς 
πὴο {|65 ἴο Ὀεϊζοῦ [Π6 πὶ ἀο065 ποτ ΠΟ φορά, θυΐϊ ΟὨΪ Ὀτγίηρβ ΟἹ 

Ηἰπιθοῖῦ ἐπε δὰ γευϊδηρ. Τῆς ἤτοι οἵ ἴμεθ6 ἴειτηβ 5, ρη:ῆεβ 
ΟΥΡΊΏΔΙΙ έίεμέσς, ἀξεῤίεαὀὝἬρσος (350 ῬΑΙῖΟΡ. ἴῃ 12Ὁ), [δὴ 4᾽- 
ὕσσίε (3 65) απ, δοϊνεϊυ, δελίἠίηρ, γεῤγοαελ, γευϊδίηρ, ἐπσιδ 

(185). Τῆς 5εςοῃά, 85 ἰΐ βἰδηάϑβ ἴῃ ἴῃς ΗδΌ., 15 ΠΠ οσα ν “ροῦ, ὄζενι- 
ἐὰ, Ῥῃγπὶοδὶ (Οδηϊ. 47 Πδῃ. 13), ΟΥ̓ σεσετηοηΐδὶ (Νὰ. 19, ἀπὰ 30 
ἐνειγνῆοτε ἴῃ ἴῃς Ῥεηϊδϊευςσῃ, ἐχοορὶ Ὀϊ. 3.25, υ θεῖς ἴῃς ἱεχὶ 15 
οοτταρῦ) ; ἰπ ΙοὉ 11} ({ τῆς τεχὶ Ὅς σοττεοῖ) ἴἃ ἀρρϑᾶζβ ἴο τηθᾶῃ 
ἀῤῥγελεηείοη, ζεαν, οτ, Ῥετῆδρβ, εοηρείοιεεησες οὗ γέ (Ὀας ἴῃ 656 
ἰῃιετρσοιδουβ τα βϑοτηθνῃδὶ ἑοσοθ). Ηδτε ἴῃς τοχὶ 15 ἀουδιᾷι, 

Ὀαϊ τῆς ρατδ)]οἰΐβιαι 94115 ἔοσ ἃ νοσγὰ -Ἔ. ἐπεωδ,. ---- ΤῊς Ροΐϊηϊ οὗ νἱεν 
οἴ ἴῃς νεῖβε 15 βίη ῖδὺ ἴὸ ἴῃαῖ οὗ ἴῃο586 βοοϊοϊορίβίβ γσῇο τϑοορτῖζε ἃ 
εἶδββ οἵ “1ῃοδρδῦ εβ8." --- ὃ. Αππῃεῦς, τογηδτγ. Τῆς βϑοοῆξσ δπὰ 
ἴῃς πνίῖβε δῆ. Τῆς ἤχβί οἷδυϑε σερεαῖβ ἴῆς (πουρῆϊ οὗ ἴῃς ρτεςθά- 

ἷῃσ νεσβα, ἴῆς βεοοηά οοηῃίταϑίβ ἴῃς σοηάποι οὗ ἴῃς τῦῖβα τηδῃ ὑῃηογ 
τορτοοῖῦ; οὗ. τοῦ 10.15.5} ὙΠῊῈ τΠΙΟἢ νοῦβαβ οὐ ν.7 " πιῖρῃς ρτορεσῖγ Ὀς 
Ραϊ. --- Θ. ϑγποηγτηοιβ, ἰεγηᾶσγ. ΤΉς τνῖβε τηᾶπ. ὅε6 1τὐ τοῦ 12.5 146 
158, Δα Ἔβρεςο δ! 21}, ζῆε ἀηὰ σίρλέεομς ἅτε ἤδτα ραυΐ 458 ἰάθη- 
σαὶ, 45 τὩτουρδουῖ ἴῃς ΒΟΟΚ, ρα υ]α ν ἴῃ τοἷ--22.5. Τῆς ἴςδοἢ- 

ο 
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δϑίεῃεβ5 οὗ ἴῃς τοῖρέ ἰ8 αἰ δὰ τὸ Πυτα γ ---- ἴα 15. ϊε ορροαίῖε οὗ 
τὶς ροδίασε οἵ τϊπα ἱπιρ!Ἰοα ἰπ [6 ἴοττα “κοῦ. 

10. Τῆς Ὀεχίπηίηρ οὗ νυϊδάοπι ἰς ἴῃς ἔεασ οἵ Ὑδῆνε, 
Απὰά ἰδὲ κπονϊεάψε οἵ ἴ[δς ΗΟΙΥ Οπε ἰ5 υπἀετδιδηάίην. 

ϑγμοηγτηουβ, αυδίογηδεγ- (ΟΥ, ἰοΏΔσυ-}) ἰοπιαῖγ. ΤῈΣ γόῖβα ἰ5 

ταϊδιεὰ ἴῃ ἃ βοπογαὶ ψΔΥ ἴὸ ἴδ ῥγεοβάϊηρ οοηϊεχὶ ; τῆς βτοῖ οἱ. ἰ5 
ἰουπά κυ πιδηιία!ν ἴῃ αὖ (τ ἰηνετβίοη οὗ βυῦ͵εςῖ δηὰ ργϑαάϊοδις) 
δηάψ 111}. [ἢ βεοοπάοἱϊ., ἰηϑιεδὰ οὗ ξηοτυζεαρε οὕ (ΞΞ ,εαν οἵ, σόε- 
ἐἴἴονεε 29) “δε ον Οπε ἃ πιυταῦετσ οὗ νεσβίοῃβ δηά ἐχροβίζοιβ " βαᾶνεὲ 

ζηπσοευσρε (οτ, ἐσμηδε) φΓ λον νι (ἴς Ηδεῦ. ποτζὰ ἰ5 ρίυ.), Ξξ 
εἰἴθον ἴὰς κηονίοάρσε τῆ ἢ ροοά τηδῃ ροββεβ5, οὐ [δὲ ποῖ πιλῖκοα 
τρδῃ ροοά ; δὶ ἴλ6 ράᾶγδ εἰ ἴϑτλ ΟὈν] οὐ}. ἀεπιδη 8 ἃ τείδσεπος ἴο 

σοά. Τῆς ρα. νοτὰ ἰβ υδεὰ οὗ τη ([53γᾶε}1168} ἰὴ ψ 434} Πδη. 85, 
οἵ δηρεὶβ ἰῃ Ζεοδ. 14" [00 ς' τς᾽" Ψ 80" (απ Ατατμδίς, Πδη. 4769), 

δαὶ οἵ Οοά οηἱγ ἢετε δηὰ 30 (ἴῃς βίηρ. 15 οοτητθοη). Τῆς ρἷα. 
(Βεσε ὑσοῦδοϊυ υϑεὰ 48 Ὄχργεβϑίηρ ἜἽχίθηϊ δηὰ πιδ] 6317} πΔῪ δᾶνα 

Ὀεοη βυρρεβιεὰ ὉΥ τὰς ρ]υ. ἕοτα Φρλένε ἴος σ᾽ σά, οὐ ἰὰ τῖᾶῦ δνα 
ΑΙΒΘΏ ἴῃ ἴῃς 5ᾶπη6 ὙΆΥ (8ῃ οτἱρίῃδὶ πηᾶ85 οἵ αἀἰνίῃς Ὀείΐῃρε ἴῃ ἃ 

ΠΟΙ ΠΥ δἴτεσνγαγὰβ οοησείνοα οὗ 48 οὔς Ὀείηρ); οἷ. ρῥἷα. ἕοσ 
Ονεαίν, Ἐκοϊ. τα, ἡ δηὰ Ασδῃῃ. πεαυένς, -- Οὐ, γα. 4,115, ΤΈς 
ἴοστα ὈεΪοΩρβ ἴὸ ἴῃς ἰαῖοσ, πγοσς στεῆηθά, νοσδθυϊατγ, τῆϊοἢ βουσὶ 

ἴο ἀεβίχηαῖς ἴπς αἰνίης Βείπρ ὉΥ ἰιἰβ οἰ οδὶ αυ δ} 1168. --- ΟἹ ἴδε 
τουρῃιϊ 5ες ποῖς ου τὖ; κπονϊεάρε οἵ ἴῃς ἀϊνίπς ν1}} 15 τ δογεῦοδι 
πίβάομ, Ὀυϊ οαπηοὶ Ὀςε βεραγαῖδα ἔτοτλ τενοόσεηος (ΞΞ οδεαϊςηςε), 
πὩϊ ἢ 5 ῥσδοιίοδὶ νιϑάοση. Τῆς ἀϊνίῃα ἰανν ἢεγα δὰ ἴῃ υχϊηά ἰ5 

εἰ ίςδὶ, ηοὶ τίϊυδὶ, ἀηὰ οδεάϊεηος ἴο ἴξ 15 Ποϊὰ ἴο βεουγε ργοβροσίίγ. 

11. Εοτ ὈΥ τῆς Μ|}} [Ωγ ἄαγε δὲ πιυπὶρ εά, 
Απά ἰδε γεαῖβ οὗ (Ὦγ [1{π ἱποσεαβεά. 

Θυποηγιηουβ, ἰεγηαῖγ. [πϑιεδὰ οἵ ὅγ »:, ϑὅγτ. Τασῃ. (απὰ ἀρρϑζ- 
οητγ Οτκ., ἐπ λὲς τυα})}) Ὠᾶνς ὧν 12, νἰοι εἴες(Β ϑοῦλς Ἑσοπηθοῦίοα 
στὰ τμς ῥγεοεαϊηρ νοσβς, ἴῃς ἐ2 Ὀεὶηρ ἴῃς ,α» οἵ ἴῃς ξησεσέξαε οὗ 
Οοά. Βαυὶ ἐπὶ σοπηεοκίοη 15 ποῖ χυϊϊε παῖυγαὶ (τὲ ϑῃουϊά ρετδᾶρβ 
ἐχρεοῖ ταῖμον ἡάέσνε ἤδη ἐζ, δηὰ ἴῃς ,0»» 15 ποῖ Δρργοργίδῖθ), δηά ἰΐ 

9 στ. νυ. [κὐἴδες, ΑΝ,., Ῥτοοορ., Ἐδβμί, 1. Η. Μίςδ,, αὦ. 
Φ ΤΆε οἷαυςε Εκοϊ. 1216 ργοῦ δ ἀοεβ οὶ Ὀεϊοηξ ἴο ἴδς οτίφίπαὶ ἔοεπι οἔ ἴϑς 

γυετϑς, Ὀπὶ 11 Ζδονν5 ἴδε ᾿ἰπρυϊπιὶς ὑϑαρε οὗ (ἢς ἰδίεγ ρεσίοά. Βοος οὐιεμβάδῦοα 
ἐὰν τούζε, ἰηειεδά οἱ δὲν Οὐ εαίον,, ἰ5, οὐ Ἔχεζειῖίοαὶ στουπάς, ουαἱ οὗ [δε φιυεδίοα. 
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ΤΑΥ͂ Ὅς 7υ5ὲ 45 γ͵|ο }] ἴο τεϊδίη οὖσ Ηςῦ. τεχῖ, δηὰ τεραγὰ ἴῃς νοῦβϑα 
ἃ5 ἴῃ ΟὨΪΥ 5βυγνίνίηρ ρατὶ οὗ ἃ ραγαρτάρῃ, ἴῃς »:ς τεξειτίηρ ἴὸ 
τοίτάονε ταεποηθα ἰῃ ἃ ἰοβὶ οουρὶεῖ. ΤῊΣ βζοηθΊαὶ 8εῆϑε ἰ8 ἠοὶ 
ἁἰεοϊεὰ ὉΥ τιῖ8 ἀϊβετεηος οὗ τεδάϊησ. ὙΒεσε 185 ὯῸ σοπηδοϊίοῃ 
πιῇ ν᾿, Εοσ ἴὰς τπουρῆὶ 866 156 τοῦ τοῦ, ἰὼ πιο ἢ Ἰρηρ. ἈΠΗ ἰ5 
ἴδε τεπνασὰ οἵ ἐξασίῃρ ἀοὰ. 

12. Τ΄τδου δεῖ νῖξε, ἰμου τὶ τεῖδς ἔος {πγβεὶῖ, 

Αδά, ἱξ μου δὶ ἃ δοοθεσ, ἴδοι δίο:ς ππυδὲ θεᾶς ([8ε σοπβεαυθῃος2). 

Αρπτηεῖς, ἰοσπασγ. ΟἱὨἨ [ἢ 5 νεῖβε (Ὡς ἢ 8 φυΐϊς ἰϑδοϊδιεα, μαν- 

ἱπῷ ὯἢῸ οσοῃπεοϊίου νὰ ἴῃς σοηϊοχῖ, Δηἃ Ὧο Ράᾶγδ]]εὶ ἴῃ (6 ψῃο]ς 
ΒοΟΚ) νὰ βᾶνθ ἴνο ἔοστωβ, ἰὴ ἴῃς ΗἩοῦτεν δπὰ ἴς Οτεοκ. Τῆς 
Ηεῦτγεν, βίνεῃ δῦονςο, δἰἶδστηβ Ξῃαγρὶν τὰς ῥτίῃοίρὶς οἵ ἰηαϊνιάυδὶ 
Τεβρο: 5: ΟΣ] Πγ, βοπεγαι ζίηρ τὰς ἰάφα οὗ ΕΖ. 18 (ἀξ τοῖο τἐπς, ἀξ 
[αὐρπε] «λα ἐδ); ἴὰς Ῥγορμεὶ ἀδξοίαγεβ [μδὶ νοῦν [5τδοὶ τς 5841} 
Ὀεᾶσ ἴῃς σοῃϑθαυθηοαβ οἵ ἢΐ5 5[ῃη ---ἰἣς βᾶρε Ἔχίθπάβ τὰς ῥτγηοὶ- 

ΡΪε ἴο 411 πιοσαὶ [ἰβ, ἃ Ῥσίῃοῖρ]ς σοτιδιηἱγ Ἰηνοϊνοὰ ἐνεσγηθεσε ἴῃ 

Ριονεῖῦβ, Ὀυϊ πονθοσγε εἶβε Ἔχργεβθοὰ ὑπᾶοσ ἴπα ἰοστῃ οὗ τηογαὶ 

ἰϑοϊδοη. Τῆς πτῖῖεῦ [45 ἰῃ τη, μονανεσ, ποῖ ἃ 563} ἰϑοϊδιίοῃ 

(ἰ ἰς ἠοῖ ἴῃς οομητηδηα ῥάσα «λαΐ δε τοῖσδε), Ὀὰϊ ἴῃ6 ἱπιροββὶ ὈΙΠΕΥ͂ 
οἵ νἱσδιουβῃαβ8 ἴῃ τῆς τηοταὶ 116. ---- Ατῖκ. ((Ο]ονεαὰ Ὁγ ϑγχ.) τεδάϑ : 
72) τἄσω δὲ τυῖξε, γον “λγεεῦ τάσις «λαΐ δε τοίτο σπα γον τὰν πείρλδογ:, 
ὀωΐ {} ἑάοι,. Ξγοῦυε εὐ, ἐάσεις αἦρηό τλαζί δεαν “λέ εὐἱΐ, τὰς ἤγϑβε οἱ. 
ἸΏΔΥ 4150 Ὀς τεηαετεὰ: 2. “λοις ὅς τοίδε )ονγ Τἀγεεζ,, ἐάσω τἀασί δὲ 
τοῖτε 75» τὰ» πείρλδονς αἶδο --- ἴ[ὴς ΖΕΏΕΓΙΑΙ 56 1:56 τετηδίηβ ἴῃ6 βδτηδ, 
ἴῃς τπιδῃ 15 ἱπβορΑΓΑ ὈΪ οοπηεοῖδά, ου ᾿ιἷἰβ σοοά 5ἰάς, νι Βἰ5 ἔεϊ- 
ἰσπβ. ΤῊ5 ρ]εαβαηῖ, Ὀυϊ υπίτις, δἰηγπιδίίοη, [πᾶὶ ἃ πιδη’8 ροοά- 
π685 Ὀεηοἤ5 ἢἰ5 ἔθ! ον, τυ ἢ] ἢ15 εν] δἤεοϊβ ΟἿΪΥ Πἰπιβοϊξ, ἰοοῖκα 

Ἰἴκα τῆς εἰοτὶ οὗ δὴ εἀϊζοσ ἴο τοϊϊενε ἴῃς ἀρραγεηὶ 56 Η3ῃπεββ οἵ 
ἴδε νεῖβε. [1 5 μαγάϊν οοττεοὶ ἴο βὰν (]Ά5εγ) 1μδὲ ἴῃς δάσω σέσηε 
οὗ τῆς ΗεΌὉ. ἴῃ Ξεςοηά οἷ. ἱπάϊςαῖε5, ΌῪ οοηίταβι, ἴῃς ῥγεβεῆος οὗ 

ἀπά 70» τὰν πεῖίράδον ἴῃ ἤτοι οἷ. ; τὰς σώση 18 τη γεν ἴδς ἀεδῆηϊίε 
βἰδιετηθηϊ ἰῃ οπς ἰΐης οὗ ἴῃ! ΔΙοη 6 με58 ὙγὩ]οἢ 15 ἱηνοϊνεα ἴῃ ἴῃ ρᾶτ- 

4116] 'πθ. Α οὔδηρε ἴοτχ ἴᾷς Οτκ. ἕοσηι ἴο [μδΐ οὗ ἴῃς ΗδΌ. 5 [ε858 
Ῥτο Δ ὉΪς τμδη ἃ οἤδηρο ἰπ ἴπε ορροβίϊε ἀϊγεςτίοη, δοὰ ἴδε ἰατίος 
ββου]ὰ τποτείοσς Ὀς τεϊδι πε 28 ρου δὈΪν ἴδς οτἰρίπαὶ. Αᾶεσ νυ." 

ὑπελῖσας: ὝΟ εἴδγε διίπιβςἸ οἱ 11ε5 ἢς ες οὐ νὶβά, 
Αδά δε ν}} (οἷϊονν αὔες πίηρεά Ὀἱγά, 
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ΤΒε ναγε οἵ ἷβ οσσῃ νἱβεγαγὰ δ ἔογβαϊεες, 
Απὰ νδηάετε ἔτουῃ ἴδε ραίδε οἵ δὶς οὐγῃ μυδθαπάεγ. 
Ἡξε μδϑβδεβ [του ἢ ἃ νγδίετίεβε υγδεῖε, 
ΤΒτουρὴ ἃ Ἰαπὰ ρίνε ονεσ ἴο ἀσουρβὶί, 

Απὰ πιὰ Βἷ5 Ββαπὰκ ἢς ραίδετε Ὀδετεπηοδε. 

Βείοσε ἔπε ἡ ΒίοΚεΙ!, ἴο οοταρίεῖς ἴλ6 οσαρίειϊ, ἰὨΒΟΤΊΒ : 

Ἧξε βοὰν οἱ δὴ ὑπι 116, νγαϊεσὶ. 55 50 ]]. 

ΤὨῊΪΒ ῥασαρταρῇ ἄρρϑδῖβ ἴο ὃὍ6 80 διῃρ)ὶβεά ἕοσττα οὗ ἃ Ηοῦτεν 
οὐρίῃδὶ, ἰϑκεη, ρεσμαρϑ, 5 ΒΙ οὶ] βυρρεϑῖβ, ἔστοπι ἃ ουττεηϊ ΠΟἸ]ες- 
τὸ οὗ δρμογίβιηβ. Τῆς τπουρῆς ἰ5 νἱβογουβ, Ὀυὰϊ ἴῃς Ρασγαρταρῇ 
ςΟΣΔΙΩΪΥ ἀοοβ ποῖ Ὀαϊοηρ ἴῃ [ἢ18 ρἷδος, ποῖ ἀϊὰ ἰϊ ἰοστὴ ἃ ρατὶ οὗ 
ἴῃς οὔ μῖπαὶ Βοοὶς οἵ ΡῬγονοτῦβ, ψὶ τ πβοβς ΠΠΕΓΑΥΎ βιγὶς ἰτ ἀοε5 ποῖ 
ἅστιεε. Τῆς [ἴὰγ ἰβ σοτῃηρασθα ἴο ἃ πορίεοιῆι! Ὠυκραηάταδη 80 
οομλαβ ἴο οτὶεί. ὙΠῸ Μεεάς ὁπ τυϊμά οἴ, Ἐσςοϊ. 1, δηὰ σὰ τὰς 
βοοοπὰ Ἰίης, 27) 235. 

Ἰ. ἘΠ 5 τερτοδυςεὰ ὈΥ ΘΑΒΝ οἱ Ἑ,; ἱηείεδα οὗἉ γ90 γεῤγουεν Η-Ρ 23. 68. 
τος. 147. αἰ. 58 Ὁ μεαὰ (1Ὡς Οτῖκ. πὰ 358 ἴπ ἃ ἀουθὶεῖ Ἰἰπς) γποτ γεῤγϑοῦ, 
ὙΥΪΟΣ ἀος5 ποῖ ἀρτες στὰ ἴμε ραγα]]εϊ πὶ (ςἔ, Ρίηκ.). (54 “1. μωμήσεται ἑαυτόν 
Ξξ ἸΌ3Ὸ οἵ ὅ ὉγΌ, ἃῃὰ 50 ρχοῦδοϊυ ἴπε μώλωπες αὐτῷ οἵ Η-Ρ 23 αἱ. (δε Αταχι, 
Ὀτν τοοι»εαἶ, “47, Ῥτοροβεὰ ὈΥ͂ [νξ., βεεηδ Ὁπηεοςββαγ). ἘΠ ἰ5 Ὀεῖϊϊες τεδὰ 
ἡ Ὁνο, ᾿ΒΟΌΡΉ "Ὁ ἰ5 βυδρίοίουδ; ψΒεῖδετ ἰξ οδη Ὀς ἰαίκεῃ 85 ΞΞ ὑφχμζζί οὐ ἐρεσ ο- 
νἰΐν, αβ ἴμε ραγβὶ]ε! ἰ5πὶ τεαχυΐγεβ, ἰΒ ἀου δια, Ὀὰϊ πὸ 536ἰδέβοιςουυ επιεπάδιίοῃ 
οἵ ἴδε ἰεχὶ βυσροβίδ ἰ1561{; ροββί Εν γε βῃου]ὰ τεδὰ τ: 59. --- Οὐ. ΠλΣΥ5Ὶ γὴὺ "ο' 

δῷ ὁ πῦϑ οῖο γον». --- 8ι Τῆε ὦ Μ585. δἀὰ ἃ ροβίτἰνς ἀουδὶεὶ οἵ 5 ἰπ ναυγίῃρ 
ἔοστωξ. --- θ. Τῆς ΔΡΡδγθ ΠΥ ἱποοιαρ]εῖς Ἔχργεββίοῃ 10 18 νυ οὐδ Ξαρρίεταεηϊοὰ 
ἘῪ τὰς Ντε5.; (Ὁ ((ο]ονεὰ ὃγ 923.) αἀἀβ ἀφορμήν οῤῥονγέμρεέν; Ὦ' πτῖϊες ηὔκ. 
Τῆς τἈγιμπὶ ἀοε5 ποῖ βυσρεβὶ δῇ ομἰββίοη ἴῃ 38, νὩ]Οἢ 15 ἱπῖο Πρ ῖ0]ς αἰδο δ5 ἱξ 
δίαπά5; Ὀυϊ ἴῃς ἱπβεττίοη οἵ ἃ ννοτὰ (ΞΞ ἐρμεείγεείέορε) ἴῃ ἃ ᾿ἰγϑῃβι δῖοι 18 αἰ] ουγαῦϊε. 
- 10. ἢ νῦν 15 τεπάεγεὰ δ5 ρα. ἱπ 4}} Ἔχίδπι Κτβ5. (δε τεδάϊπρε οἵ ἴῃς Ηεχ. 
Ἀ16Ὲ ποῖ Κπονῃ) εχοερὶ 45122, αῃὰ ϑαδάϊα; ἰΐ δεετιβ (Βεπ ἴο ἢᾶνε ὕεεη ἀπάεῖ- 
βιοοὰ (εχοερὶ Ρετζα. ἴῃ 87) 85 ΞΞ σέρήμεομς »ηξ. ---- (δ δἀὰϑ αἴ ἐπὰ : τὸ γὰρ γνῶναι 

γόμον διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς, ἴμε τετηδτὶς οἵ ἃ Ἰερα)ἰδιὶς βοτῖρςο, Βεγε ουΐ οὗ ρἷδςε. 

- Εον νατίαπὶ ἐχργεβδίοῃβ ἰπ (Ἰθηι. ΑἹ]. (δῖος, Βονγενες, ἀο ποῖ πεοαββαγν 

τοϑδῃ ἀϊβετεηῖ Μϑ. τεδάϊΐηρβ) βεεὲ Η-Ρ δπὰ ἴ,δρ.--- 11. ἸΏ 52 ἰβ (οἰϊοννεά ὃγ 
Ὁ; ὁ τ,2; (ὃ τούτῳ τῷ τρόπῳ, Ῥτοῦαῦὶν - "2; 5εεὲ ποῖς οὐ [5 συετθς 

ἀρόνε. --- ἢ ἸοῸν τουδὶ Ὀς ἴακεη τ ἰπαεί, Ξαδ)εςῖ, Ὀθὰϊ ννε ββου]ὰ ρετῆ. τεδά 
ΝΙΙ --- 19. Ου ἴῃς αἀαϊτίοη οἵ 6 ἰῃ 5 καὶ τοῖς πλησίον βεςε ποῖς ο τη γεῖξα 
δῦονε, δῃὰ οὔ σεαυτῷ Πεἰδδπιδπη, Θέῤείτέμα,, Ῥ. 120. Οἱ ἴδε δἀάεά ςσουρϊεῖς 

βεε ποῖεβ οὗ [δῷ δηὰ Βαυτῃρ., πὰ ἔοτ ἃ ἱγαποϊαϊίου οὗ ἴβεπὶ ἱπίο Ηεῦ. κξεθ 

Ῥε. ([δς Οεετη. εἀ, ---ἴΒς ἰγδηδίαϊίοη ἰ5 οχαϊ τε ἴῃ ἴῃς Επρ. ἱγαπβἰδίϊου). 



Π. ΒΕΤΑΟΗΕῸ ΑΡΗΟΚΙΘΜΒ (Χ. 1-ΧΧῚ]. 16). 

Οἱ ἴδε οοπδετατοη δηὰ ἀδῖς οὗ 1ἢ,ϊ5 ἀϊν᾿βίοῃ 5εεὲ ἴῆς Ιηϊτοάυς- 
ὕου. Τῆς πὸ νουενός 97 δοίονεοη Ὀεϊοηρε ἰο τῆς σι θο]ς αἰνί βίο. 
ΤῊς Ῥσονεσὺβ Ὑ}}}} θὰ διτδηρεὰ ἰῇ ζτοῦρβ 845 [ΔΥ 85 πεῖν βυδ)εοῖ- 
τολίῖει δἰΐονβ. Βδη-ϑίσα 15 ἴὸ Ὀς οοτηραζεὰ τὩσουρδουϊῖ. 

Χ Τῆε πιδίη τπουρῶϊ 5 ἰΒδὶ ταογαὰὶ ροοάηεββ δῃὰ ἱπάυβαν 
ὑπηρ Ῥτγοϑρεσὶυ, δηὰ νοϊκθάμεββ δηὰ ἱπάοϊεηος δάνεια --- ἴθ ς 
Ῥοτιγαϊϊυσε 15 Ὀσοδά, ποῖ ροϊῃρ ἰμῖο ρασιουϊαιβι ΤΏ Ῥᾶγδὶ ο] 5τὰ 
ἰδ Ξε ΏΟΓΑΙ δηθτῃεῖο. 

1. ὙΤοο δηὰ 2001} γουίι. 

Α νῖξε β0ὴ τηδὶζοβ ἃ ρἷδὰ ἔδί μεσ, 
Βαϊ ἃ (οο]19}} 505 5 ἃ ρτίεΐ ἴἰο ̓ ἰς τοί βοσ. 

Απαιβοῖς, ἰοπιαγ. Οἱ, τοῦ 28΄. ὕγῶε τε δέεεγεοί, ἰνὶηρ ἃ 
ξοοάὰ Ἰ᾿ϊΐε τηόσγαὶν δηά ἱπάυϑιτία!γ. Ὁὴὲ ρδ85 ὕον ἄοσα ἴῃς ῥΒ1]ο- 
βορῃῖοδὶ σοποερίίοη οὗὨ οἴ. 1-, ἴῃ νῖ ἢ νγϊβϑάοτῃ 5 ἃ ἰογε, ἴῃ 
Β0 ̓]εοι-ταδίῖεσ δηὰ ρῥσοάυοὶ οὗ ογρδηϊζεα ἱπβιτυςοη, ἴο ἴῃς ἐνεῖγ- 
ἀΔΥ Τφοτητηοη-56η56 Υἱεν οὗ νϊϑάουι 85 βεῆσσαὶ βουπάῃςββ δηὰ ῥτο- 

ῬΕΙ͂ οὗ σοηάυςῖ, Τῆς ἀϊβετεπος 15 ποῖ, μονενοσ, ἴο Ὀς ργεβϑβοὰ 

ΨΕΙ͂Υ ἴατ ---- ἴξ 15 ἸΑρεῖγ οὔς οὗ 5ῃδάϊηρ ; [ῃ6 Δρβογίϑξτὶς ἰεδοῃἴηρ οὗ 
οὗ5. τοἰ--225, τῆς ουϊοοιης οἵ οὈβεσνδϊίοῃ ὑπάδσ ἃ βεῃοσαὶ το] ρίουβ 
Ῥοίηϊ οἵ νἱεῖν, 15 Ἐεχρδηδεὰ ἰπ οἢ8. 1--9 ἱπῖο ἀϊβοουσβοβ ἰῇ ψῃϊοἢ 

μίς ἰ5 τερασάεα 458 δῃ ογρϑηϊζεὰ ψῇοὶς, ψ τη τυϊδάουη 45 σεπίγαὶ δηὰ 
ξονεγηΐηρ ΡΠΠΟΙΡΙςΟ. ---- Τῆς ΔΠΠ ἢ 6518 15 ΞΥτη ΕἸΣ] οαΪ δηὰ αχδοῖ: 

τοῖδε ἀῃηὰ ρα ατὰ οοηϊταβιεὰ τἱτ ,ροδελ ἀπὰ ργί. Οἰ δ δὰ 

φγὶο τεϊαῖς ὈΓΠΊΔΓΙΥ ἴο ἐχίθγηδὶ σοῃα! ΠΟἢ5, βυς ἢ ἃ5 τῆς 5α[ἰ5ἴΔς- 
ὕοσῃ ΟΥ̓ ΜΟΙΤΥ ΜὨΪΟΝ στα ἴο ρατεηῖβ ἔτοτη ἴῃς φοοᾶ οἵ Ὀδὰ ᾿οη- 
ἀποὶ δηὰ τερυϊαϊίοη οἵ τλεῖὶγ οὨ!]άγε ; Ὀὰϊ ἴμε επιοιίοη ἰουπάεὰ 

ΒΡ οα αἰεοϊίοη ἰ5 ποῖ ἴο Ὀς6 Ἔχοϊυδεἃὰ. ὙὉπὲ ἰῃίεγομδηροε οὗ 

“αλεν διὰ νιοΐλον 15 ροειίοδὶ νατδίίοῃ ; [πΠ6 τηεδηΐηρ 8 ποῖ [ῃδὶ 

ἴδε (μεῖς 15 τῶοσε ἰηϊοσγεϑῖθα ἴῃ ἴῃς πῖβε 5οη, δηὰ ἴῃε τροῖμοσ ἴῃ 
ἴδε ἸΟΟ]Ι5ἢ 5οη (βρεοίαϊ πιδίεσηδὶ ἰεμάθσηθ85 ἴοσ ἃ ἐεθῦ]ς οσ δττίην 
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οὨ}14), θαϊ μαδλον δηὰ »πούλον βϑἰαῃ εδοὴ ἕοσ 2αγεμές. ϑὲραϊ δεῖγ, 6 
βίίθπος τεβρεθοϊπρ ἴὰς ἀσωρλλε ᾽ἰβ ηοῖ ἴο Ὀ6 ἰηἰεγρεεῖεὰ 5 ϑβοννιτ 
οοτρίεῖα ἰδοῖ οὗ ἰπϊεγαβὶ ἰῃ ἕδσαδὶς οὨ] ἄγος ; ἰξ σοτλθ5 ἴῃ ρασὶ ἔγοσῃ 

τῆς τεϊαῦνοϊγ ρτοδῖες βθοϊυβίοη οὗ γουηρ υῃτηδιτιεἀ πουδη, δὰ 

τηεὶν ἐτεεάοαι ἔτοτα ἴδε βγόβθος ἰοιηρίδιοηβ οὗ [{{6 --- [ΠΟΥ τοῖσμὲ 
παῖυγα!ν Ὀε ρᾶββθά ονεῦ ἰῇ ἃ ὕοοκ νον ἀδα]β ποὶ στ τὰς 
ἰηνατᾷ 16, ὈσΣ νιῖῃ ν 8:0 ]5 σοπάυοϊ ἰῃ ἴῃς ουϊνατά ποιὰ οὗ 

βοοϊ εν, δηὰ, ἰῃ ἕδλοϊ, [6 υπιηαττοα ποτϊηδῃ ἰ8 ποῖ τπιδηποηδαὰ ἴπ 

Ῥχηονεσῦβ. Τῆς ἀερτγανεὰ ποϊηδῃ ἰ5 ἰηιτοάυοςα 85 ἃ νγηϊηρ Ὡοῖ 
ἴο σοζῆδθῃ, δαῖ ἴο τδῃ ; ἴῃς ροοὰ ποτηδη οὗὨ οἷι. 31 ἰ5 ἴῃς τλδιτι θὰ 
Βεδὰ οὗ ἃ Ὠουβεμοϊάᾷ, Δηά ἰ5 ῥγαίβεα ταδίη!υ ἕοσ ἴῃς δαναηῖδσεβ οὗ 
ψεδ ἢ δηὰ βοοίαὶ ροβίοη ψὨϊοἢ 5ὴς Ὀτίηρθ ἴὸ ΕΣ Ὠυβραπὰ δηὰ 
ἕδγαῖγ. ΤΆΣ ποη-τηοηποη οὗὨ ἀδυρῃϊειβ δηὰ οἵ ποηθῃ ἰῃ ζεηογαὶ 
ἸΏΔΥ, Ὠονένοσ, Ὀς δἰιτδαϊεὰ ἰῃ ρῬατὶ ἴο ἴῃς τοϊ δ ἰν οἷγ 531:181} ἐςιϊσαδ- 
ὕοῃ ἰῃ σὰς ποθὴ πος Πεϊὰ ἰῃ τὰς δηοίθηϊ οἰνὶ Ζοὰ ποσ]ὰ, 

διηοηρ ΟὨίηδβε, Ηἰπάοοβ, [γε ε5, ατεεῖς, δηὰ Βομπηδῃϑ.5 ---- ΟΣ 

οᾶτε οὗ ἀδυρῃῖοῖβ 566 ΒΘ. 7" 55 6.015 .,.2Ὧ5 1 ΘΙ τη δῦ βαγίηρβ οοῦ- 
οετηΐης ζοοά 505 ἃγε οἰϊεὰ ὮὉγ Μαίδῃ ἔτοτι ἴῃς Βδιιαγδηα, (οηΐξι- 
εἶυ8, Μειδηάεσσ, εἴς. 

2. Ῥτοβῖς οὗ πτουρἀοϊηρ δηὰ σὶρ εἰδοὶπρ. 

Ὑτεδβιγες Ὑτο σὶν δοαυϊτεὰ ῥτοῦὶ ποιϊδίηξ, 
Βαϊ εἰφδίεουδηεες ἀεἰΐνετβ ἔσοτα ἀεδῖδ. 

Απαϊδειῖο, ἰεγηαῖγ. Τῆς ΗεΡ. 8δᾶὲ5 έσεωγες 97 τυῤεξεάμεες, 

Ξε ψυεα τὴ δοαυϊγοά ὑη] 5Ὲ (ποῖ βἴοτεβ ΟΥ πηᾶ8868 οἵ εν! ἀοίπρ) ; 
1.15 ἰ5 οομίταβῖεα στ ἡεεδες, γίρλίζοιρσπέςε 85 ἃ ταεῖῃοά οἵ ῥγοος- 
ἄυτα ἰῃ Ὀυβίηε85-γαηβασίίοηβ ἀῃὰ οἵδε δῇαϊτϑ οἵ 1168. ΠΙ-ροϊίεα 
ψοδ] ἢ, 5Ξᾶγ5 ἴπς πτίϊοσ, (Που ἢ ἰδ ΤΩΔΥ Ῥγοουγα τε ρΟγαγΥ {τί απιρὶν, 

Ῥτοδιβ ποιμίηρ ἰῃ (τς δηὰ, β'πος νἱοίΐεῃςς δηὰ ἰηἠ βίος ἃσε βυςς ἴο 
Ῥγίηρ ἀϊνίπε οὐ πυαπιδῃ (Ἰςραὶ οὐ ὑγίναϊθ) νεροδῃος οἱ ἴϊπε τηΔῃ᾽ 8 

μεδά. 7υβϑίος (ΞΞ ῥγοῦ!γ), οἡ ἴῃς οἴδεν πδηά, Ὀγ ἀνοίἀϊῃρ βυομ 
νεηρεᾶηςα (ἀπα ἰανίηρ ἴῃς Ὀ]εββίης οὐ σοάλ), βεοιγεβ ἴο 118 ροβ8- 

4 Ου ἴδε ροεϊείοη οἵ νγοπιδῇ ἰῃ δηιίαυνν 5ες ἄευκε Ξἰκονεἰοβέα,, Υἱ, (1896), 84ς ἢ; 
Α. Βεδεῖ, Δὲς ξγαπ κ. α΄, δοείαἰέενεμς, του (Επῷ. ἴγαηὶ,, 1894); ΤΆ, Μαιίδϑ, Ζωνγ 
δἰελίμαρ ἄ, φγίεολ. δγακ ἐπ ὦ. δἰατείσολ, Ζείί, 1893; Μαγαυδτὰϊ δηὰ Μοιρδρρες, 

. ἴδδεΆ. ἄ. γδνείεολ, Αἰεγέλώνιεν, 181-888; Οαγάηεν δά ]ενοης, λέσπνα! ο7 Ογέ. 

“πήφ., τθος; Βδοίος, οἵαν. ααὰ Οαλκε. Α5 ἴο Ἐφγρὶὲ οἱ ΝΥ Κίαφου, “πε. Ζιζγρες 
οδ8. 1. κ. 8. εἴς. 
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865501 ἃ ἰοῃᾷ δηὰ ρεδοοῖυϊ [16 ---- «χει ρου Ὅτ ργεπιδίυτε ἀεδίῃ, 
πὈ ἢ ἰ5 τεραγάςα ἰῃ ΟἿ᾽ 25 ἃ ἀΐγεος αἀἰνίης Ἰυαάρτηεηϊ,. ὙΥΦΔ], 
8ᾶγ5 ἴῃς βᾶζςε, Μ}}} ποὶ ἀνεσὶ σοάβ Ἰυάρταεαι, Ὀὰϊ τρμϊεουβῆεβ5 
ϑεσῦγεβ ἢἷβ ἕδνοσ. ΕῸΣ ἴῃς πδῖυγε οὗ ἴῃς ἀσσέλ 8εὲε ῃοίεβ οὐ 1ἷἢ 
2.5.5 οἷς. ; οἵ ν᾿ 5. 5. οἵ 15 ομβαρίεσ. ὙΤμδῖ ἴποσὲ ἰβ ὯὨΟ τείει- 
δος ἴο τεγαγάβ ἀπὰ ρυπηἰϑῃπηθηῖ5 Ὀεγοπά (Π6 ζτάᾶνε ἀρρεδῖβ [ΤῸΠ] 
ἴδε το]ε τδουρῆς οὗ τῇς Βοοκ. ΟἹ πε ἴοττηβ τυξοξεύμεςς, γρλζ- 
ἐρμσπέες 8566 ποῖεβ οὐ 477 8,8 τἢ. --- ΑΞ δατὶγ 85 ἴῃς βεοοπᾶ σΘὨΤΌΣ 

ΒΟ. (πὰ ρεγῆδρϑ δαυ!ογ) ἴῃς ἴεῖτῃ γήρλζεοισμεες οσᾶτας ἴο ὃε υβϑεὰ 
ἃ5 Ἔαυϊναϊεδηϊ ἰο σὐνρίσίαρ, αὐνες, 48 ἴῃ Πδῃ. 422, ψβοτε τὰς Κίηρ 
ἰ5 υτρεὰ ἴο τα ΠἰπηϑεϊΓ οὗ ἴῃς συ} οὗὨ 5'π ὉΥ γισλήεομεπέες ἀεδηεά. 
858 5ῃονίηρ Κιηάπεβ8 ἴὸ ἴῃς Ῥοοσ ; δηὰ ρᾶγᾷ}]6]β ἴοὸ οὐχ Ῥσονεσῦ 
ἅτε ἰουπὰ ἴῃ ΤΟΌ. 4} 125 ΒΘ. 35) 2012, στ συ ρα τυϊοη οὗἩ σύνε- 
εΖίσίηρ ἴοι γίρλίουσηδος, ἴῃ ΤΟΌ. 12) [Ὡς ἴνο ἴδγπὶβ ἃσὲ ειαρὶογεὰ 
85 ΞΥωοηγτηβΒ. ΤῊΐβ υϑαρε Οσουγβ 4150 ἰπῃ ΝΎ. (Μι. 6}), Ταϊτπιυὰ 
(ϑμεεα, 49), ΜίΙάταβῃ (οῃ Ῥχσ. διῦ), Κογδῃ (9.3).5 [ἱ 5 ἴο ὃς 
εχραϊηςὰ ὉΥ ἴδ ῥσοπιίμεπος ΜὨϊοἢ δἰπιθρίνίηρ αἰνγαγβ δϑϑυτεβ ἴῃ 
80 (ἴς οαγὲ οὗ τῆς ροοὸσ δείηρ ἴῃς ταοϑὲ οὈνίουδ οἵ 5οοίαὶ 
ἀπε65) ---- ἰ πδῖυτα! γ σοτηδ8 ἴο ὃε τερατάοα 85 ἴῃ βρεοίδὶ ἱπάϊοδ- 

ὕοῃ οὗ ἃ βοοὰ Ὠεατῖ, ἀπὰ 88 ἃ τῃεδῃβ οἵ στίρίηρ οὐΐ συ} (οἴ, τὰς 
δυδίορουβ υβ86 ἴῃ ΟἿ. οἱ σιν ονπε᾽ς» «εἶ ἴον σεῦ. ΤὨϊ5 ἰάδα, μον»- 

ἐνεῖ, ἀοεβ ποῖ 566πὶ ἴο Ὀς σοηϊδίηεα ἴῃ οὖξ Ῥγονεσὺ ; ἴῃς σοηίγαβὶ 

ἄρΡθᾶσβ ἴο Ὁς Ὀεϊνγεθ Ῥγοῦ γ ἀηὰ νἱοκοάῃςβ8 ἰὴ σεηοσαὶ, ἰ(πουρἢ 
ἰξ 15 ῥῬοββίδὶς τμδὲ τῇς ἰηϊθητίοη ἰβ ἴὸ ραυϊ ἰγεάϑυγα δοαιυίσεὰ νἱοκ- 
εὐἱϊγ δῃὰ υδεὰ 56] 5} ΟΥΟΙ δραίηϑ πο! ἐχρεηάεὰ ἕος ἴδε 
ποεάγ. 

8. Ῥοεῖγο {π18611ὁὰ δηὰ πο} ]]οὰ. 

Υ δον ἷ βυβεῖβ ποὶ ἴδε τρδμίεουϑ ἴο Βυηψες, 

Βαϊ δε ἀϊδαρροίπιε {με ἀεβῖγε οἵ ἴῃς υυἱοίκεά, 

Απθιεῦς, αυλίεγηδτγ- Ἔτσ. ίσλίξοις ἀπὰ τοίϊοξεα ἅτε υδβοὰ 
ἴῃ τῆς πιοϑῖ ξεησγαὶ βεῆβεὲ. Τῆς ΗδΌ. μ45 δάε τοι οὔ 1“ἀ6 γήέρλίεσις, 
ποτε σοι τα [Ώ6 ΡΕΙΒΟΏΔΙ ΠΥ, υχϊτ ϑρεοίδὶ τεέεσεηος ἴοὸ ἀδϑίσγε οὐ 
Δρρεῦϊςε, 45 ἰῃ Ὁϊ. 145 Ψ 1ο}}} ΡΥ. 12, δ ραῤῥοίν ἰβ ᾿ὰϊ, ἀγωσί 
ατυάᾶγ, γεδεεί, δ, ομέ οὐ ἐεοκείδεγαδοη. ΤῊΣ πογὰ δεσα υδεὰ ίος 

ἀξείγε τοδδῃ5 εὐ αἰεεῖγε (οἴ. ποῖς οα 115) ; ἴον ροοὰ ἀεβίγε δποῖδες 

11 δϑεζῃβ ποὶ ἰο ὃδυε οχίδιοαὰ διβοῦξ ἴς τε δὰ ἴς Ἐοιδϑε, 
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ἴεστῃ ἰ5 ορίογεὰ (10 115 σ4). Τῆς Ροΐπὶ οἵ νίεν ((νυ πὰ 
τθσουρῆουι ΟΤ,, ἐχοερὶ ἰὴ τὰς δρεθοῆεβ οὗ [οῦ δηὰ ἴῃ Εςο].) 1:5 
ἴθδι τὰς τε ροσαὶ τυδηῖβ οἵ ἴῃς τρῃϊοουβ ἀτὲ ὑσονϊἀεὰ ἕογυ Ὁγ σοά. 
ὙΠβ ἰάδα 15 ἐχραπάεά δἱ ρτεαῖϊεδὶ ἰεηρίῃ ἴῃ ψ 327 (δες Ἐβϑρεςοῖθ Πγ 
ν.. 5), ἃ Ροδτὶ Ὑἢοἢ ΒΘ επὴ5 ἴο θεϊοῃς ἴο ἴδε βάπης ρεγοα 85 ἔπε 
ΠΘΠΑΙ ρατὶ οὗ Ῥιονεσῦβ. ΕἸβενῆεγε ἰη ΟἿ. ἴῃς δρρ]οδιίοη ἰ5 ἴο 

ἴδε πδίοη, οἵ γαῖπεσ ἴο ἴῃς τἱρῃίθουβ ρατὶ οὗ ἰΐ (138. 7. 8 ΕΖ. 36 
1538. 53, ἴιε ῥβαϊῖοσ 2αιεέ). ἘΕουπάςεα οὐ ἴδε σουνϊοίοη οὗ ἴῃς 
αἰνίηῃς Ἰυδέςε, ἱξ βυγτνϊνεὰ 41} σμδηρεβ οὗ ἰοσίιηςθ, δηὰ πῃ Ῥτονεσθα 

ἷβ Δρρὶεὰ νἱθπιουϊ τεβεσναϊίοη ἴο ἴῃς ἱπάϊνίἀυα] πδη. [Ι͂ὴ ὙΜιβα. 
50]. δηά ΝΤ. 1815 νίενν 15 ἀθαηδοηςά, δηὰ ἴῃς τεναγά οἵ ἴῆς τρδϊ- 
δΟὺ ἰβ δουρῶϊ ἴῃ ἴῃς ἰυἴυτε 116. 

4, ὅ. Ιηἀπείσγ δηᾶ εἹοῖδ, 
4. ΑΔ. ὄεἷδοῖς βαῃὰ τωδῖες ροοσ, 

Α ἀϊίχειι Βαπὰ τρδῖεεβ τί. 

ς. Ηε νἘο ρδίμετς ἴῃ ξυμηπιοεῦ δοῖς θεῖ, 
Ἦε ὑ80 5]ςερβ ἴῃ μασνεδὶ δοῖβ δῃδιηςί γ. 

4. Αηπεῖς, ἰδσηαγ. ΟἿ, 125 190} )27 65} 2)35.5 289 ῬιΟΌ- 
ΔΌΪΝ Ὀαβεὰ οὔ δὴ οἷά ρορυὶϊᾶσ ὑσονεζὺ ; ρδγδὶὶεὶβ ἂσὲ ἑουιηὰ διηοην 
81} Ρεορίεβι Τῆς βεοοπὰ Ἰΐπς 18 1τι: τε λαπά οΓ' “6 αἰ δρεπ 
»ιαξζές γέελ.. Α5 λαμά ἴὰ ΟἿ. οἴϊδῃ ΞΞ δέγορι, γγα ΤΏΔΥ 8150 σεηάευ : 
716. εἰοήλγμἑ ὀεεονιές 2οογ, τῤε ἰϊδίρεη ὀέέονιες γἱοῦ. Ἐν τἰῃς 
ἐδδηρε οὗ ἃ νονγεὶ φσυθὴν τΩΔῪ Ὅς τεδα ἰηβϑιεδα οὗ 2σσγ, ἢ ἴῃς 

86η56: 7724 «ἐρίλύω ραΐης ῥουνεγίν, τὰς αἐδίρεκί γαΐπς τυεαϊὰ, Ὀυϊ 
ἴῆς οἴδηρε ἰ8 ὈΠηΘΟΟΒΒΔΙγ. Της ιχβ5. ρίνε ἀϊῆετοηϊ τοδάϊηρ: 
ονεγίν ὀγίηρε α παπ ἔστι (Οτῖκ. Τατρ. ὅγ1.) ; οἵ, α σἰσεξ λανά 
ὄγίηρε ῥουεγν (1.21.). Ιῃ τῆς δτβὶ οὗ ἴῃδβε ἴπε νοῦ ἰ5, ἔτοτῃ ἴῃ 8 
Ῥατδ] εἸΐβτη, οὈνϊουϑν στοῦ ; ἴῃς βεσοπὰ ἰ5 ἰἀδητς 4] ἢ ἃ τοδά- 

ἰῃρ ρίνεῃ ἄῦονε. --ἾΠε 1,Δἴ. δηὰ ἴῃς Ηδχδρίασ ϑυτίδο ἤθτς δά ά 
ἴδε τὶ οουρίεῖ οὗ ἴῃς δἀάϊ!ποη ἑουπά ἰῃ Οτῖκ. δἴτεσ οἱ", ψ Ὡἰ ἢ 5εε; 
1ξ βϑατηβ βεσα ἴο Ὀ6 ἴῃς ταπάοτῃ ἰηβεγιίοῃ οὗ ἃ βογίδε. ---ὅ. Αῃτὶ- 
τεῦς, ἰεγηδῖγ. Ρτχονίάθβηος δηᾶά ἱτηρσονίάδβηςαο. [“ἴ.ὄ ἐς α “05 

«υἦο σεΐς τοΐτείν, ἀπὰ ἐς ὦ τοπ τὐο ἀείς «λανιομν. ΤΏς ἸΔϑὲ εχ- 
ῬΓΕΒΒΙΟἢ ΤΩΔῪ Ὀς τεηάετγεὰ, 45 ἰῃ ΕΥ̓͂., τυῦᾶο ἐαμδές τῆανις (οἴ. 287), 
θυΐϊ τῆς ράγβὶ]ο] 5 ἵδνοιβ τῆς τγδηβίδοη ἤεῖς ρίνεη. δ) ε τηᾶ 

αἶβο τενεῖβε ἴπε ογάεσ οἵ βυῦ)]εοὶ δὰ ρῥτεάϊςαῖε, δῃά στεπάο: 272 
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(οσ, ὦ “05) τυὴσ ἀεῖς τοίδεῖν γαζλόνς ἐπὶ τρανοῦ, ἀφ (οτ, ὦ 595} 

τοάο ἀεῖς «λανεμδν τξεβς π λαγυεεί. ΤὨς πηιεδηίηρ ἰβ8 ἴπε βδτς 
ἰῃ τς ἴνο ἰταπβίδοηβ; Ὀαΐϊ ἴῃς ἤτβι (ομαγαςίογζίηρ ἴῃς δοῖ 85 
ὙΠΕ6 ΟΥ ὉΏΝ]756) 5 τότε παυγαὶ ἴμδὰ τς βεςσοπα (οδατγδοίοτίΖίηρ 
ἴδε πιδῃ 85 δοῖϊπρ 50 οὕ 80). ΤῆΘ 5βἰδίεπιθηϊ ἰ8 τλδδηὶ ἴο Ὀ6 υηΐ- 
γεῖβ8] ; τῆς ποζὰ “οη σοηιεπηρίαϊοβ ἴδ τδη 88 ἃ τΩΕΙΔΌΟΣ οὗ ἃ 

(Ἄτοῖγ, Ὀυϊ ἰξ 15 4180 δϑδυτηθὰ ἴπαὶ πε 15 Δη ἱηάερεπάςηϊλ σοεΐζεσ. 
Τῆς ἀρτϊουϊυταὶ ᾿ς, τὸ πῆ ἢ τς ῥγονογὺ τεϊδίθβ, εχἰβιεὰ διηοην 
ἴδε 7ενϑ ἰῃ Ῥαϊοβιίης ἴτοτι [εὶς ἤτϑι οσουραιίοη οὗ [ῃ6 ἰδληὰ ἀοντη 
το ἴῃς ἀεδιτυςτίοη οὗ Τεἐπιβαϊετα Ὁγ ἴῃς Ἐοπιδηθ. ΟἹ σῳηενν ἀη 
λαγνεςί 58εὲ ποῖς οἱ 65. -- Οτκ. Πᾶ5 : ; 

Α 5οὴ ν)ὴο ἰ5 ἱπδισυςϊεἀ ν70}}} θὲ νεῖβς, 
Απὰ 2})8]} υδε ἴῃε ἰοοὶ 85 βεγναηῖ. 
Α τδουρδίδι βου ἰ5 δανεά ἔτους δεαῖ, 

Βυϊ ἃ Ἰαν]εξβ βοὴ 5 Ὀἰϊϊσῃίεὰ (οτ, οαγτίεὰ αὐγαγ) ΕΥ̓͂ [86 νυϊπὰ ἴῃ Βασνυεςὶ. 

Τῆς ἤσϑιὶ σουρ]εῖ ἀρρεᾶσβ ἰῃ βϑοῖὴς Μϑ5. αἵ οἷξ; τῆς βοοοῃμά ἢ[ᾶ5 ἃ 
ϑεθεταὶ τεβειλθίδηος ἴο ἴῃς Ηεῦ. οὗ ουὖζ νεῖβε, πὶ ρτεαϊ νεσθαὶ 
ναι ο. 

ΣΧ. 1. Τῆς τς ἰ5 Ἰδοκίῃρ ἴπ 5, ἀπὰ νὰβ8 ρεγβδρβ ποῖ ἱπεβετιεὰ ἰπ 3Π) {1} 
ἤει (8 νῶδ τηδάς. ---Ἰὸ ὃν Οὗ ΕΟ αἰδοῖ βυβ., νδῖο ἢ. πᾶν μανς ἔα] οὐἱ 

τδγουρ (0]}. 5; θυῖ τἴΒς βἰτηρὶε ἔοστη δοοοσγὰβ νὰ ἴῃς ουτῖπεβ8 οἵὗ ρβοτίβεϊς 
εχρτεβείοι, δηὰ τῊΔῪ Ὁς τεϊαϊπεὰ ποι δίαπαϊηρ (μὲ ἸΌΝ. --- 3. ΕΝ γδ. (απὰ 

30 Ὦ)); (Θ ἀνόμους (ἀπὰ 50 “6ζ7), [ε58 δΔρρτορτίαδίε, βίπος γϑ Ἢ γσκ [οτήμβ ἃ οοῦ- 

ἱγαδὶ ἴο ᾿ῪΥ, --ο ΕῸτ ΠΡῪΣ ἴῃ (6 8εηδε οὗ γεείεί, ααΐ, “μέγ ἴο Ἰἴδταεὶ (ὉΥ 

Υδῆν ἢ) 5ες 7α. «1: Μίο. 66, «πὰ οἴ, τῃς δἰπιῖϊας βεῆβε ἰῃ ϑαῦεαη, ἰῃ ΗΔ]. 
188, 8 (ΡΣ). ΟΥ. δάάβ "2 ὍΝ3, 85 ἴῃ 115.---ϑ, Ἦ ρτρ; (548 οἱ. δικαίαν; 

Ὀεΐνεε τἰῃς ἵνο τεδαϊηρα [μετα ἰ5 {ππ||ὲ ἴο οοοβς. --- ΤῊς ΡῬτπιδιγ βεῖβε οἵ ἴδε 
Μίετη πὴ βοαπιβ ἴο ὃς ζῦ, γσνέ, Ώεπος ῥέστυ (οὗ ἴῃς νἱπά), δπὰ Ασϑην. ἐξ (μετὰ. 

ἴτοτι ὀγεαίλε, ρετῇ. ἔτοσι μηῖ οἱ, ἀαῤῥέρ), ἀιλὰ 5ρεςβοδ!ν σὺ αἴστυν, γα! (Ατα}.); 
τῆς ποῦῃ -Ξ- σὲ» (Ατδῦ.), αἰξεέγε, ςοππεοῖεα νἱτἢ Ὀγεαιίηρ (Αταῦ., ΗςὈ.), “ἶς- 

,γέμης, ἀεεένερείΐονι, Ξε ἴμδι ψ Ἐς ἢ μας ὁπ οπς (Η-ς}.). .1π 00 375 πνῸ ἀρρεδῖς 
ἴο πιεδη γα], ναϊ δίερῇ, ἐπιεπὰϑβ ἴο "γγ τοσζεν (5εε Καπηίρ, Ρ. 598). Οἵ. ΕἸεἰβομεῖν, 
ἴῃ Ὀς.3, ». 94, Βυάάε οη 7οὉ 632 3)5, ΒΌΒ. ΡΕἸΠείδομον (1π Π6., [900 375) Βοία5 
ἴδαι τῆς ῥσμιηϊεῖνε βεηβε οἵ ἰῃς δἴδτα ἰ5 σϑε, γαιυν. 967 11 βοτεεσείονε, Ἐ, ἱμεὶ- 
ας. (8 ζωήν, ΞΞ τ, ἀοε5 ποῖ ψίνε 80 ξοοὰ δὰ δι μεβῖ5 85 Η. --- Ἐ) γον, 
ἴοτς τΒῖς ἢ ἃ παπῖρες οἵ Μ55. δηὰ ρεϊπίεὰ εἀὐά. (8εε ΠὨε᾽ Ἐοπ5ὶ) ἢδνε Ὁ1)2 

Μεσελενοτς, ΔΡΌΘΙΘΠΕΥ ἃ ρἷοδβ ψ ΕἰοὮ ἐχρο]δά τἢς εχ -πσοτὰ, Τῆς νατγίδιίοι 

οἵ πυτηθος (βίηρ. Ὁ, ρἷα. “1) ἰ5 ἕογ γαγιμπιϊςδὶ δθεοι,---ἀ. (5 ((Ὁ]]. ὃγ 6) 

πενία (Ὁ) ἄνδρα ταπεινοῖ, ρετῇ. ἰακίηρ ἢ) 65 -Ξ- ῥονεγέν σιαξε: ἐζε λανά εἰσεξ 
(οἱ, Βοβιευβη.), οἵ τεαάδϊῃρ ϑοπὶς ἔοπῃ οἵ. 2} οἵ, Ὑι...ὄ Βεύχεεη νὴ δηὰ κν 
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ἔδεσε ἰς ποῖ τυυςἢ ὁμοῖος; ἴδε ρδγδιεἰβτο (ἼΦ}Π) τδῖμες ἕανοτς ἴῃς ἰοστωεσ. 
Τῆς ΗἸΕ τὸ τοῦδ ᾿ὲ βίτωρὶς οδυδαῖνε (σεασξες γέολ) οἵ οδυβδνυε τεβεχινε (όε- 

“οπεές γίεά). ΟἹ τῆς οουρ]εὶ δἀάδεὰ ἰῃ ἘΦ Η ςες Βαδυτορ ̓ς ποῖε. ---ὅ. Τῆς ἵεχὶ 
οἵ Φ Ξεετς ἰοὸ Ὀε Ὀαδεὰ οἱ ἴδπαδὶ οἵ Ἶ. 1[1ς ἤγει ς]. υἱὸς πεκαιδευμένος σοφὸς 
ἔσται -- ": Ὁ “ΟνΌ 13, ἴ8ε Ὃ “23 Ῥεϊπρ Ρεζῇ. ρασγαρῆγαβ. οἵ γ}ὉὈ39 Ὅκ; οἵ [15 [Βς 

τδϊτὰ ςο]. διεσώθη ἀπὸ καύματος ὑ. νοήμων ἰδ ἃ ἀουβ]εῖ, κ. ΞΞ Υ» (νβαῖ Ἡςδ. 

ποτὰ δ. τερτεξεηῖς ἰ6 ἀουριιι}); ἴἢς βεςοπὰ οἱ. τῷ δὲ ἄφρονι διακόνῳ χρήσεται 
ἦς βουῖθαὶ δρρεπάδρε 85 δι μεεὶς ἴο ἴῃς ἄτεῖ; ἴδε ἐουτί οἱ. ἀνεμόφθορος (τεδὰ 
ἀνεμοφόρητοι) δὲ γίνεται ἐν ἁμήτῳ υἱὸς παράνομος -Ξ Φ᾽3Ὁ 13 02 5) (οἴ. 158. 

197). ὙΤῆε σοῖς ἰ5 ἃ Ῥδιδρῆγαδε ὙΓΙΌΒ τΔῪ ἢανε ἴδε ἴμε ρῥἷδος οὗ δαὶ 
οτὶ σὶπαὶ Οτῖς. τεχὶ. 

6, 7. Τπὸ ΤΟΟΟΣΏΡΘΕΘΟ οὗ Υἱγίπο δηὰ Υἱοϑ. 

6. ἌΡ Ε ὅτε οἱ ἴδε Βεδὰ οἵ [με ̓ βεβίοονα 

η. Τὰς ἘΡΝΨΣΝ οἵ ἴδε τἰσαίθοαν δ Ὀε Ὀϊεεδεά, 
Βαϊ τ[Βε πᾶιης οὗ ἴδε νὶ]ἱοϊκεὰ νψ]}} τοῖ. 

Θ. Διξεοίμρε τῶν ὃε ἴῃς φοοὰ νίβδβ οἵ ἐποοιμίυτηβ οὗ τλδῃ (145 
ἴῃ ν.7), οἵ ἴε φοοὰ τηΐηρβ Ὀεβίονεὰ Ὀγ Οοά (8ο Οτκ.); ἴδε ἰδτῖεν 
ἱπιεσρτοιδίοη 5 ρευθδρβ ἑδνογεὰ Ὀγ τὰς υβς οὗ ἴῃς ἐχρταβϑίοῃ δ 
ἠἀλε ἀεαάὶ (οἵ ]οΒερ}}) ἰῃ σε. 49οὐ 1. 326; οἵ, Πε.᾿5 ἢοῖεβ μεσὲ δῃὰ 
οὐ ὅεη. 40. --- Τῆς βεςοπὰ οἷ. τεδάς ἴῃ ἴῃς ΗςΌ.: ὀωΖ δὰε »ποιὰ 
47 ἐὰε τυϊεξεα εουενς υἱοίσηος οὐ υἱοίσπεε ἐουόνς θλέ νπιομδὴ ο7 ἐὰε 
τυϊεξεαά (ἰἀεητ δὶ τὶ βεσοηὰ οἴδυθς οὗ ν.). Νεῖϊπεσ οὗ ἴλεϑε 
τεηἀετηρββ ρἶνεβ ΔΩΥ ἡδίυγαὶ σοηηθοϊοι νη (ῃς ἢτγβὶ οἶδυθϑε. ἢ ο- 
ἔεμες ἰδ ὨϊρὉ- βαηά δα, ορργεδββῖνε οοηάυςῖ --- ἰς 15 βαϊά (ψ 73) δδὰ 
Ῥεῖδαρβ Μαὶ. 2.3) ἴο οονεσ ἴῃε νἱοκεὰ τρδὴ δ5 ἃ ραιτηδηΐ, ἢς ἰ5 
ξηντδρρΡαα ἰη ἴξ (13 ἀεἸ  ἢϊ5 ἴῃ 10) ; 50 Ῥοσθαρβ Ὠεζα, ἰδ οονεῖβ ἢ5 
του, ταὶ ἰ5, ΠΟΠΙΣΟΪ5. ἢϊ8 Βρεθοῦ, δῃὰ (πεγείοσε, Ὠἷβ 16. Βυῖ 

1018 δἤὔογαβ 0 οοηϊταβὶ ἴὸ ἴῃς ἢγϑί οἱ., ἔγοτῃ τ ἢ τὰ βῃουϊα ταῖῆεν 

ἐχρθοῖ 8οπη6 βυοἢ ᾿ἰης 45 ουΐ φιγεωές 1ὼὲ6 τοϊεξεά, Οτκ. (τερτε- 

ΒΕΏΠΩς ἃ 510. γ ἀϊβετεηι ΗςΌ. ἰοχὶ ἔτοτα οὐτθ): τηδσεεν φγίσ 
“λαζ' ἐουεέν, εἴς., ψν᾿ ὈΪΟὮ φῖνεβ ἃ οοηῖσγαδι. ΒΙ. ΚΟ] εὐλθηὰβ: ὄμΖ δὲς 

“νὴ ὁ ἐλε τυϊεξεα ἐς σογγοῖῦ αν τυγαίὰ (οἴ. τ3Ὁ. Οτδεῖζ ςυρ- 
ξεδὶ5 ,αεε ἰμβιεδὰ οἵ μισρωζδὰ. γε 5μουϊὰ ρεσβδρϑ τεδὰ : 

Τβε Ὀϊεεείερ οἵὗἨ Ὑδν ἢ ἰ οὐ [ὃς μεδὰ οἵ ἴδε τἰφβίεους, 
Βαϊ δοῖτονν 588)}} οονεσς ἴδ ἕδος οἵ ἴῃς πὶοκεὰ. 

9 Ἡον.: 2 .: υὐἱολεκες ἐονεν: ἐδε πεσε 97 ἐδε τοϊρεδοέ, 
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Τῆς ἴεχὶ ἀρρεᾶσβ ἴο βᾶνς δε δϑββι δες ἴἰὸ τμδὶ οἵ ν.Ἷ», οἢ ψὨΐ ἢ 
8εε ποῖε ; Οἵ, Ροββί ὈΪΥ ἴῃς οτρίῃδὶ Ἰπς [858 Ὀδδ Ἰοδί, δῃὰ ν."» ξυὺ- 
αἰἰτυϊεὰ (οσ ἰϊ. - ἢ. Απεδεῦς, ἰότηδιγ. ΤΏς Δη 6518 8 ὀχδεῖ 
δρά οοταρίεῖθ. Τῆς σοϊμπιοι Ὠυτηδῃ ἀδβῖγε ἴο ᾿Ιδανε ἃ βοοά ἢδπ)Ὲ 
Ῥεδηὰ 58.4}} Ὀς (6116, 5 γ5 ἴῃς Ὑτιῖοσ, ἕοσ ἴμῈ ροοᾶ, Ὀυϊ ἠοὶ ἴοΣ 
ἴδε Ἀδὰ : τηδὴ 711} Ὁ1]685 ἴἢς οὔ, οΥ ν7}}} τερατὰ Ὠΐτη 85 ἢ Ἔχδίηρ]ς οὗ 

Ὀ]εββοῃ 6885 ΟΥὨἩ ῬΓΟΒΡΕΓΙΥ ; ἴπ6 οἴδες (ἢ ν}}} ἰογρεῖ.5 ΤᾺὨς τυϊε, 
ἴῃ δεῖ, Πο]ὰβ ἴῃ σεηςεσγαὶ, (μΠουρὴ ἰὰ 15 ποῖ σι πουϊ πυταδσουβ ἐχοςρ- 
Ὅουβ. Τῆς ορροβὶϊε ροϊηϊ οἵ νίενν ἰ5 ἐχργεββθά ἰὴ Ἴω4, (σές., 3,2: 

ΤΈς εΥἱὶ (μδὲ τοε ἀο 1ῖνεβ δῆού [βειὰ; 

ΤΈς ροοὰ ἰ5 οὗ ἱπίεττεὰ νεῖ {μεῖς ὈΟΠ ΕΒ. 

Γπεϊεδὰ οἵἁ τοἱ γοΐ ἃ 5!ριὴῖ σἰιδηρο οὗ τοχὶ ρίνεβ ἴῃς σεδάϊηρ : τοῖν 
δε εμγεεα (Ἐταμὶκ..), πὨΟΝ ΟΠοΓΒ ἂῃ Ἔχδοὶ οοπίσαδι ἴο δέ εά, ἀπά 

αου]ὰ μεσβαρβ Ὀς δἀορῖεά ; 1153 νετῸ ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ ᾿τὖὸ 24". 

8. Ονοάϊοποο ἴο ΔῊ οἰιεαγδοίοχίειϊο οὗ [116 ὙΪ86. 

Α νῖβδε τηδὴ δεεάς σοοσωσηδηᾶε, 

Βαϊ ἃ ἐοοἹ ϑἢ ταῖϊκον τ}}} (8]}. 

ΑπΕιβεῖς, Ἰεσηατγ. 121, ὁο»6 τυἦσο ἐς τυΐδε οὔ »ιἰκαἱ (Ὁ. λεαγῇ), 

διὰ φηδ εὐὴο ἧς ,γοοδελ οΓ ἄῤε,; τὰς 2γαδηρ )οοὐ οἵ ἘΝ. ἰβ ἱπεχδοὶ 
--ς 15 ποῖ ὦ ,η0οο) τυῖᾶο ἑαζᾷε, Ὀὰϊ ὦ »παπ τοῦσ ἑαζξε “οὗν. -- ΤῊΣ 

ταςδηϊηρ οὗ ἴδε ἤγβι οἷ. 15 ῥἰαίη --- τὰς τοὴρε νιαπ (ἢὨ6 νῦο ἰβ ϑουπὰ 
ἱη τδουρῆϊ, ῬγαΟΌ ΔΙ }παϊοίου5) 40]465 Ὁ ἴῃς Ῥγεβοσρίοηβ οὗ 
ςοτηρεῖεηϊ δυϊμοσῖγ. ΤῊΪϊΒ ομασγαοιοσιζαοη οὗ ἴῃς τῖϑε τηδῃ ἷ5 
Ἐβρε δ !]]ν πδῖυσαὶ ἰο τὰς [εν οἵ [15 ρεοὐ (418 οὐ 34 οσεηΐυτγ Β.0.), 

ἴοσ βου 8}} τὶ ρῃιϊ νγὰβ ετω δοάϊβὰ ἴῃ ἢἷβ Τόσα, Ὀυὶ 18 α͵50 οὗ υῃΐνεγβδὶ 
Ῥτορσὶςῖυ, βίῃος 4}} τρῆς οοπάυοϊ 8 σΟΠΙΟΣΙΏΣῪΥ ἴοὸ ἰαὺν οὗἨ 80Π)6 

βοσῖ ; πεζὰ ἰῆς Ἰδιν ἰβ ὀχίθσηδὶ, ἀϊνίης οσ Ὠυμηδη. --- ΤῊΣ βεσοπηά οἱ., 

4150, 15 Ὀ]δὶπ ἴῃ 1156} ((Ὁο] 15}. ἰΑΙκίπρ Ὀτίηρβ πηϊδίοσιις), Ὀυὶ 58 
ἴῃ 20 οὈνίουβ τεϊδείοη το ἴῃς ἢτϑὶ ο]., δηὰ βθδϑῖωβ ποῖ ἴο ὃς Ὦδγα ἰῃ 

Ῥίαος. γε πιᾶν, ἰμάεςά, ξυρροβε δὴ εἰδδογαῖς ἱτωρ] εἱς δη ἢ 6515 : 
Ἰδηχυᾶφε τοδῦ Ὀὲ υπάἀετειοοά 25 ἴῃς Ἔχργεββίου οὗ [μουρῆϊ δῃὰ τιϊπὰ 
(5ο ἴδδὲ γοϊελ ἑαόξεν τὸ γοολίελ να), διὰ ,μαδδίηρ 458 ἴῃς σεβυὶ οὗ 
κοί ἀεεαίης εονισηπάς, ἀνὰ τῇς ῥγονεῦ, ΑἸ εἐχρτεββε, πουά 
ἴλοη σεδὰ : ἴῃς πῖβε τηδῇ αὐϊὰὰεβ ὮὉΥ ἰδνν, ἰ81Κ8 56:51 07, δῃηὰ Ῥγοβ- 

480 ἰ5 Οεξ. τοῦ: ἐπ ἐδσο “1611 αἱ] παϑέοιπ δὶε:: ἐλονεδελυες, ὕχαὶ 5, ἰαΐκο ἴνεε ὃς 
ὃ. εἰαπόδτὰ οἵ ξυοοεδδ; ἴδ ἐχρίδιδιίου οἵ ἴδε ἐχσρτεβείου ἰ5 φίνε: ἰβ ΟἿῇδ. 483. 
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Ῥεῖβ; ἴδε (σοΐ 'τεὐεςῖβ ἴανν, 18 1Κ8 (ὉΠ 5Η}γ, δηὰ ἴα1|5. Βαϊ (δΐς 

τουηπάδδουξ τπιοάς οὗ ἐχρτεβϑίου ἰβ ΟΟΠΙΓΑΙΥ ἴο ἴῃς ταοιμοά οἵ ἰδς 
Βοοκ, ἱπ τις τὰς Δητ 6515 οὗ τὰς οἰδυδεβ ἰβ ον ουϑῖν ταοδηὶ ἴὸ 
ὃε οἰεατὶγ 5Ξεἰ ἰοσϊῃ. Τῆς βεοοπά οἷ. (νι ο ἢ οσουτβ ἀραΐῃ ἰη ν. 9) 

γγΔ58 ὈῬΓΟΌΔΌΪΥ Πετα ἰῃβοτῖθα ὉΥ εἰτοσ οἵ βοσγίδε ; ἰδ Ὀεϊοηρβ ρσορεσὶν 
ἴῃ δῃ δρδογίβῃῃ ἰῇ σοι τῆς ΟΒΟΥ οἶδυβς ἀφοίαγεβ [με 5.20 οὗ 
ἴῃς πρμίθουβΒ. ΤῊΣ ταίξγοπος ἰβ ἴο δασίῃν ἐαί]αγε. 

9. βασι ἰὰ ἰπίοστί ἐγ. 
Ης νψἢο ναὶ ἀρεῖ ΒΕΥ παῖε συγεῖγ, 
Βαϊ Πε πέιοβε νγῶγ5 διε Ἵσσοοκεὰ 884]} « βυῖες.» 

Απαϊδεῖίς, ἰογλᾶγγ. [ἢ βεσοπὰ οἱ. ἴῃς ΗςΌ. μ45 «ἀαα' δέ ἔποτση, 
ταῦ 15, Δρραγεητν, Κπονγῃ 848 (ΞΞ ἀϊβοονοσεά ἴο ὉὈ6) ἃ πτοηξ-ἄοει, 
δηὰ ρῥυηίϑῃοά. Τμαὶ ἃ "δὰ πἰδη8 πἱοκεάμεββ ψἱ}]} Ὀς ἰουπὰ οαϊ ἴ 
ΡῬτΟΌΔΌΪς ; Ὀυϊ (6 ῥάταὶ εἰ 5πὶ (4115 ἔοσ (ῃς τηθηθοη οὗ ρυπιβῃτηεηῖ, 

πὰ ἃ παῖυγαὶ Ἔχργεϑϑίοῃ ἰβ φίνβη ἰῃ 1 τἶδ, τθοσο ομ727 ἦρες οἵ τοί 

(ΕΝ. “""αγέ ον ἐῶ) βϑιδιθιὰβ ἴῃ σοηῖταβὶ τῖτὰ σαγε,; [ἢ15 τη πην 
Τοαυΐγεβ ΟἿΪ ἃ 5]1ρῆϊ σμδηρε ἰῃ οπς ΗδΌ. Ἰεϊῖετ. )ὲ ΤΔῪ ͵530 
τιδηβίδῖς : ὀμ {7 φροές ἐξ τοὐὰ λένε εὐλοσε τὐαγο, εἴς. Ὅῆα ἰτδῃβ]α- 

Ὠοηβ τοῖζ δε ἐσωσλέ (τμαῖ 15, ὈΥ 815 ἐεχρεσίεηςθ) (Εν.), δῃὰ εὐ δε 
“ἐόπ ζάγοωρὰ (Ὠ 6.) ἅτε ἱτπαρσοῦαῦϊε. ὄγίρλεν ἰβ 1'ὺἴ. ἐπ ὠῤγίσἀέ- 
πόος,  εγζεενιεε;, οἵ ἐπποεδροε ; ΟἹ εγοσξεά 566 Ὠοῖς Οἡ 2.5. «διμγεῦν 

Ξε ποῖ εοηβάεηεν, Ὀυὶ σαν. ΤὨς ῥγονετγὺ 86επιβ8 ποῖ ἴο σοπίετω- 
Ρἰαῖς ἀϊνίης ἰπϊεγνεηῦοη, Ὀὰϊ ἴο τοίεσ ἴο ἃ οοιητηου ἰδ οὗ Ξοςίεἴ : 

τῆς ταδῃ οὗ ἀρτραῖ [πὸ [458 ποίμίηρ ἴο ἔξασ οτη ἢΐ5 πε ρῃθοῖς 
ΟΥ τοίη ἴδῃς ἰανν --- ἃ αἰβῃοποβὲ τοῦδ Μ11 Ὅς ρυμίϑῃεα ---- ΠεΑΙΪΥ 

εαυϊναϊεηϊ ἴο ἀσπέεῖν ἐς “246 δεεί ῥοζρ. 

10. ΜθΤΡΟΝίοῖ- πιδκογα δὰ {τιμὰν οτί ἴσα. 

Ης Ὑ8ο νἱηἶκβ ἴῃς εγς πιδῖος ἰσουδὶς, 

«Βαυϊ ἂς ψἴιο τεργονοδ τιᾶκοδ ρεδος. 

ΑπΕ εἴς, ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἴεγηαῖγ. Οπ τυΐμξίηρ ἐς ἐγε (οσ, ευίδλ φλε 
4)6) 85 ἃῃ ἐχργεββίοῃ ἴοσ 5Ὀτστίηρ ἊΡ βι πές ὈΥ͂ τιδὶοίουβ ἢ η5 866 

ποῖς οἡ 655, Τῆς 5εςοοπά οἷ. τοδάβ ἰὴ ἴδς ΗδΌ. : σπα α γοοεα 
ἐαέξον τἠασἤ Μαζί, ρρατεπεγ τερεαϊεά ἔτοτῃ ν." (σβεσε, μοόύγενεσ, ἰξ 
5 ποῖ ἰῃ ῥίδςθ), μεῦε οἥεγίῃρ' πὸ δι 6β8 --- γα Ἔχρθοῖ ἴῃς τηςη- 

ἴοι οἵ ϑοτβοιδίης πιϊοῖι οαυβο5 ἴῃς ορροκίϊς οὗ ἰτουῦ]ς. Οτῖ. δᾶ5 
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Τἴ{ε τολο τυῖπᾶς δεεεί μέν τοὐδὰ ἀΐς ἐγές ἐαμσες :ογγοῖσ ἐσ "ΜΉ, δωΐ 
ἀκ ετὐὰο γέῤγουες ορεμῶν νιαξές ῥέαέε. ΤῸ5 ἔτη ΐίϑιε5 τῆς ἀεβίγεὰ 
ςοπῖταδιῖ, Ὀὰϊ ἴῃ ἐχραπᾶεα ίοστῃ ; ἴδε οἰφεσίγαρλίν δῃὰ Ὁ νιν. ἃτα 

εχρ δηδίοιυ δἀάϊοηβ, δῃὰ ρειθαρβ αἷβο ἴῃς οῤεμέν (Βίοϊκς}}), 
του τὰ αὐίσηϊ τεδὰ (8εε 275) οῥέπ γεῤγοσ νπαξές ῥέεσεε, οὐ ἀξ 
τοὴο γέῤγουες εὐ, εἰς. (οἴ. 245). [τὰ ΔΩῪ σδδε ἴδς ϑυβρρεβίίοι ἰ5 
τῃδιὶ ἔγαηκ τερτοοῦ οἵ ντοηραοίηρ ν1}} ρᾶνε [Ὡς νΔΥ ἴο τερεηίδῃος 
δηὰ ἃγηΐϊϊγ. Εὸσ δε νοζὰ φοκόδζ 8ες 15}2 [οὐ οὗ, δηὰ οἴ. ἴῃς 5ἰην!- 
ἰδγ ἴεστω ἰῃ 10 1:οὶ Ψ 127} (βοτηείίπλς5 -Ξ ἐσόον, ς 145). 

11. ΒΙκχθίοους δηὰ τῦϊοϊκοὰ Ἄρθθ οὶ. 

ΤΒε πιουῖὰ οἵ ἴδε τἰρδίεου ἰς ἃ ἑουπιδίῃ οἵ ̓ ἱΐς, 

Βαὶ νἱοϊεποε επνεῖορα ἴπε πιουΐῃ οἵ ἴμε νἱοκεά, 

᾿ Αδθιμοῖς, ἴεγηασγ. ΤῊΣ 5εοοπά οἷ. (ἰἀεπίςδὶ τὶ βοσοηά οἷ. 
οἵ νι, ου Ὑθὶο ἢ 86Ὲ ποῖθ) ἰ5 ποῖ ἴο δε τεμάετεά μάε γισεά φΓ 
4“2ὲ τοΐεξεα εοπεεαῖς υἱοίφηιες; 5 νἱοδῃμος ἰ58 τερτεβεηϊεα 848 ἃ ρϑγ- 
ταοηῖ ποῦ οἰοῖμε5 ἴῃς ὈδΔα ταδη᾿ 5 τηουζῃ, πὶ 15, ἰξ οπγδοῖοσίζοϑ 
δηὰ 15 ῥτοάδυσοά ὈΥ ιἰβ υἱΐεγαηοε --- ῆς ἰάδα οἵ σοποραϊπιεηΐ ἰ8 

ποῖ ἴῃ ρΪδςα, ἰξ ἰ5 ταῖῃοσ Ὄχρτγεβϑίοῃ (ῃδῖ 15 ταβδηΐ ; ἰῃ Ῥτον. γησμζά 
5 φεπογαιὶν δαυϊναϊοηὶ ἴο ὠχζεγάπες, ἀπὰ ἰΒς Ιάεα τμαῖ ἴῃς νἱοκοά 
τοᾶῃ 1.565 ἰδησυαρε ἴο ΠΟΠς68] 5 [πουρῃὶ ({μδῖ 15, 15 Βγροοσιοα]), 

τὰουρῃ μετα ροββϑί ες, ἀοεβ ποῖ δοοοσὰ στ ἴῃς ἤτβὶ ᾿'π6. Τῆς 
ςοηΐταβὲ ἰ5 δεΐνεθη ἴῃς βρθθοῦ οἵ ἴῃς τρῃΐδουϑ δηὰ ἴπαὶ οἵ ἰδὲ 
νοκοὰ --- ἴῃς ἔοσπμεσ ἰ5 ἃ βϑουγος οἵ νίβάοηι, ρεᾶος, ζοοὰ δαυίη]υ 
Ἰππ, τὴς Ἰαϊῖογ Ὀτίηρβ δυγῖ, πηϊϑέοσίαηθδ ; ἰξ ἰβ τῆς οδοϊ οἡ οἴπετς 
δαὶ ἰβ τοίοισοὰ ἴο. Τῆε ἐχργοβδίοη γρωπέσέμ 97 ἤϊε Ξε ἤγε- χίυΐην 
τυαίεν, ΟΥ, ΦΕΆΟΤΑΙΙΥ, σομγες 97 ἀξ, ἰδ ἀϑεὰ οἵ Οοά ἰη ες. 2᾽5 1} 
ψ 369) (Ὁ ε.), ἰὰ δοοογάδηος ψ ἢ ἴδε παϊοηδὶ τῃεἰπεῖς ροϊπὶ οὐ 

νίενν οὗ ἴῃς ῥγορεῖβ δηὰ ρϑβαϊπηβῖβ ; ἰῇ Ρῖον. ἴΐ ἰ5 υϑεα οὗ νίβε, 
ὑρτρῃῖ βρεθοῦ (80 Βεῖο), οἵ ἴῃς ἰανν οὗ ἴῃς νῖβε (13.}), οἵ ἴῃς 
ἔεαν οἵ Οοἀ (145), οἵ νἱϑάοπι οἵ υηἀετβίδπαϊηρ (1633, ἴὰς τείεγ- 

δὩςς ἴῃ 4}} οα865 Ὀδίῃρ ἴο ῥρσοϑρεσουδ δηὰ ὨΔΡΡΥ δαγίθῃ]γ [6 45 [6 

τεϑυὶ οὗ οὐεάΐεπος ἴο ἴῃς πἰρῃαϑὶ τϊϑάοτα, γῆς ἢ ἰ5 υ] τλδῖοὶν οὔε- 
ἄϊεῃος ἴο ἴδε ἴανν οὗ σοὰ ; 8εεὲ 3} 412 85, εἰς. Τῆς 5ᾶρε ἴῃυβ σοη- 

οεἶνεβ οὗ Πυπιδῃ [1 85 ἃ βγβῖθπι οσάδσθα ὈΥ ἴανν, 18 ἰανγ ταβϑίἀἰπρ 
ἰὰ τὴς τιϊπᾶ οὗ τδη, Ῥὰϊ Ὀείῃρ αἰ8ο ἴτε Μ}} οὐ σοὰ, ψῇο ἴδυς 

4 ςε., 8ἃ., ΚΚΔπιρ. “΄, 
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τοδηϊίεεῖβ ἢϊπη86}{ ἴῃ δυϊηδη τπουρῃῖ. Τῆς ,ρηημέσία οΥ ὅς ἃ ἃ 
Ὠδίυταὶ ἤρατο, ἘβρςΘο ΑΙ ἴῃ Ῥαϊεβιίης, Ὑβοτε βρηηρβ ῥἱγεὰ 50 
ἱαροσίδηϊ ἃ ρᾶτί ἴῃ ρτίουϊυτε δηὰ "ἴδ σοΠΟΤΑΙΥ ; ἔπεσα βθοσωβ ἴὸ 
Ὅε ὯῸ ΣοΆΒΟΏ ἴο ΒΈΡΡΟΞΕ ἃ ζείδυθησς ἴο ἃ ῥυϊϊενα “ Ξρτίηρ οἵἉ ["ς "᾽ 
φοττεβροπάϊηρ ἴο ἴμε “ἴτες οὗ 11ξπ" οὗ σεῃ, 2 (8ες ποῖς οὐ 35). 
---Ἴς ἐχργεβδίου ἀἔσίηρ ταί (7ετ. 2.2 αἱ), τῷὸ: γωημπίρρ τοσίρρ 
(οοηαειεὰ νἱτὰ κἰδπαάϊηρ ναῖοσ), ἰ5 υδεὰ ἰῃ ἃ ἀἰδετοηϊ 56 η86. 

12. Ῥαοιτοὰ δηὰ 1Ἰουὸο. 

Ἡαϊτγεὰ δεἶσε ὑρ εἰτίίες, 
Βαϊ Ἰονε μἰάεξ δ}} ἱγαπερτεβείοῃδ. 

Απετπεῖς, ἰεγηδῖγ. Οἵ. τη. Ηδιτεὰ ἀνε} οἢ δηὰ εχάρρετῖ- 
δῖδδ 6Υ]} ΟΥὁ ὑηνῖϑε ποσὰβ δηὰ δοῖβ, ἀηὰ δὺο οδυβ6β τηϊδυηἀοτοιδη- 

ἰῃρβ δηὰ αυδιτεῖβΊ [ον μϊἀ65 ᾿τδηρτοββίομβ, ποῖ ὈΥ οοπάοπίησ 
ἩτΟΏΡ, Ὀσ᾽ ὉΥ ταλίκιηρ Δονάπος δηὰ ἐοσγρίνίηρ ; 1 1.8 ἃ τηδῃ ἴο 
ΤΟΥΣ ὑΡ ποῖ ιἷἰβ ον ἔδυ 5 (5 ἰΒ οομάδιηηθα ἰῃ 2832) Ὀὰϊ ἴδοϑς 
οἵ οἴδεῖβ (80 1: Οοσ. 1.37). Τῆΐβ οἴαυβε ἰ8 φιοϊεά ἰῃ 1 Ῥεῖ. 45 ἴὰ 
ἴδε ἔοττῃα σε ἀΐδεε α »εωῤς 97 «εἴης (ἰδ δ, 818 οὗ οἵϊιθ 5), 

δες οἰϊατίοη, ΡοΒβ5 1 Ὁ] ἴτοπι σαθπιοσυ, Ὀὰϊ τότε ῬτοῦΔΟΪΥ (βίπος ἰτ 
Οὐοῖβ ἰῃ 48.) τοῦθ δοῦὲ οὐστοηὶ Ασδιηδὶς οἵ Οσεεὶ νοσβίοῃ 
(το Ρεσμαρβ τεργεβεηϊεὰ ἃ Ηδςῦ. τεχὶ 51  ΠΠῪ αἰεγεης ἴσο 
ΟὔΣ8). Α ἀἰβετγεηῖ Δρρ᾽Ἰοδίίοη ἰ5 σίνεηῃ ἴο ἴῃς ἰδῖϊεσ ρῥατγῖ οἵ ἴῃς 
εχρτεβείοῃ ἰῃ 45. οἾἉ, ἰπ νὩὶοἢ ἰϊ 15 βαϊα ταὶ ῃς ψΟ ἴασις ἃ 5 ΠΟΥ 
ἴτοιὼ Ὠΐβ Εν] νγᾶγβ εσυεῦ: ὦ νει μάς οὗ εἴμς, ΠΟ σ 6815 ἴδ τλ, ἴμδὶ 

15, οτὰ ἴα ἐγεβ οἵ σοά, γῆο Ὧο ἸΟΏΘΕΙ ἰᾶκες ποῖς οὗ ἴδ ετι -- 
ἃ '8δὲ οἵ ἐστε» ἀετὶνεὰ ἴτοηι ΟΤ', ἰῃ πιο ἃ νετῦ " μανίην [π15 
τοδδηΐηρ 8 εἴα ρίογεὰ ἴῃ ἴῃς 5εῆβς σίσπε ,ο» (Εχ. 290", εἰς.), ,»γ- 

ξίυε (Ψ Ἰ85), ἀῤῥεατε (Ρτ. 16). Τῆς 1άδα ἴῃ ἴμεβε ραβϑαβεβ ἰ5 
ἴδε δδηθ ἃ5 ἰῃ [ἢϊ5 νεῖϑβε --- βίῃ 15 διά ςη, ἱσμοσεά. 

6. Ἦ τῦ2; Φ ((0]}. γ 3.) εὐλογία κυρίου, ἴῃι ψΒϊοῖ τῃς κ. ἰδ Ῥετῇ. οεἰρὶπδὶ 
(14 ς.), Ρετὰ. ἱπιεγρτεϊδιοι. --- τὶ ἰς ἀουθῖδιὶ μεῖον ἴδετε ἰδ δὴν ἀϊβετεῆςς 
οἵ δες δείνεεη σεῦ δηὰ ΡΝ 3; ἴδε ἔοσες ἀοεβ οσοῦσ ἰῃ οοπηῃεοίίου τὴ 

Ὀ)εβείηρ (ἀεα. 4935 Ὠϊ. 3316), ἀπά τδς Ἰαϊϊετ, δεν υετῦδ οὗ ἐμμδέεδίηζ, πῃ οο- 
Ὡεοου ἢ Ῥυπίδμυαεπὶ (1 Κ. 25 Ονδὰ.1δ 7οεἱ 4ᾳ' 7); Βαϊ εἰδεννδετε ἴδε ἵνο 
ἃτε υδεὰ ἰη ἴῃς βδιμε βεῆϑε (οἴ, ΕΖ. 1613 ψγῖτ Ρυ. 49). .--- ον Ἦ᾽ "0 Οτδεῖζ, υἢ 
ῬτΟΡΔΌΪΗΙΥ, κυρρεδὶδ 0. ἘΠ) Ὀρη; (ὃ πένθος ἄωρον (1Δ6. ἀθρόον, Ὀυὶ οἵ. ΝΒ. 

Φ ,αραν», δίῤβεν, Ὑ᾿Βεῦοα ἦσβεν, γάπεονε, ξαῤβονεί, εουεγὶπρ (οἵ ἴὰς δὶ), ΕΝ. 
ΓΟ Ἃ 
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1418), νυβεπος νὰ ἸΏΔῪ τεδὰ Ὁ}0.---Ἶ. ἸΏ 30; (Ὁ σβέννυται, -- Ἵν", 85 ἰῃ 112} 
20 λν; 9 μδνε Ἵν; Κυοοδβιμδὶ (οἰϊοὰ Ὀγ Οτ.) 20" «ἀ4Ὁ] δὲ ομγτεί (οἴ. 115), 
8 ξοοὰ τεδάϊηρ ἰῇ ἴμε "5.2 θὲ υπαετεϊοοά οὗ τρεῃ (Ετδηϊς. 202}).---ϑ. Ἐ) σκ; 
(Φ 5 “ι ἄστεγο: δαῤῥἰίηες (Θ΄ ΔΒ ἄστατος «“ριείεαάν); ἴδε σκολιάζων οὗ ' ἱΞ 
Εἰοδα οἱ τὶς εχργεξείου, ος ([85.) οἱ ἴδε διαστρέφων (Ἐ} Ψ}ΡῸ) οἵ νῬ. ΞῈ) 055"; 
Φ' ὑποσκελισθήσεται τἐμρεδέε, καὶ (85 ΑτδΌ. 025); Εταῃῖς. 125", νος, Βονν- 
ενεσ, ἀοςβ ποὶ οζους εἴδενβετε νβουϊ ἃ ἀεβηΐηρ ἴεττη. --- 9. 38 0)" ([01]. ὉῪ 
411 ντββ.) σῖνες ὩῸ βδιἱξίδοϊοιυ βεῖϑε; τεδὰ γὴ" (50 Οτδεῖζ) οὐ ὃ γἹ; εἴ, 11} 
1323 ἡ τοῦ. Οὐ Ὁ εες Ρίηϊ. ---10. 38} (ΞΞ 85) ἱξ Βετε ου οὗ ρίας. Θ ὁ 
δὲ ἐλέγχων μετὰ παρρησίας εἰρηνοποιεῖ, ρετ.. ΞΞ- Ὁ τ ὈΠΡΦ2 πρῸ; Βὶ. πϑρὴ ΠΡῸ 

οὖν; μετ. παρ. ἰδ τεπάετοὰ ὈΥ̓ [Δζ. ΓΥΟῸΡ (80 ἰῃ ἴ,εν. 2618), Ὁγ Οσ. Ὁ.) ὃν. 
-1Ι1. ον Ὁ νὍ (ΘὉ Βα5 ἐν χειρί, ρετῇ. «οτῖθδὶ εττοῦ ἴος χείλει (Οτδῦς, 1,45.) 
- 13. οἱ Ὦ 0510 5εε ποῖε οἱ 614.-οὑὑὐρ δεῖ πῸ9 οὐοῦτ ἡ 44 1οῦ "7 7οὺ 213, 

ἴδε Ρείσοδευ βεπδε οἵ ἴδε νῦ. Ὀεΐῃρ ρμεγῇ. ὅσ, ἄφαρ. --- ὦ τοὺς μὴ φιλονεικοῦντας, 
ΞΞ γϑν μὺ, ἴδε πεξ. Ὀείηρ ἱμφετιοὰ ἴο οὐϊαίῃ ἃ οοπίγαδὶ πῖϊὰ 5. 8. ΚΌΓΠΣ 
“λον (ἴοτ Ἐὴ "3 ν) ἰ5 βου] οἴτοσ, οὐ ετωεηἀδιίοῃ ἴο δνυοϊὰ φαγίησ ἴμδὶ Ἰονς 
φογεῖδ βίπηετ (Ρίϊ.). 

18,14. Τὸ ΟἸΔΥΔΟΙΟΣ διὰ πεὸ οὗὨ δρϑϑοδ. 

13. ἴπ ἴδε βρεεςῖ οἴ ἴδε ἀϊδοετηίηρ τϊβάομι 5 ἰουπὰ, 
Βαϊ ἔοτ ἴδε ἔοοἱ᾽β Ὀδοὶς ἰΒετε ἰδ ἃ τοὰ. 

14. ῖδε τόδ σόῃοοδ] νμδῖὶ [ΒΕῪ Ἰκθον, 

Βυϊ (ἂς ιἰΔ||ς οὗ ἃ ίοοὶ ἱβ ἱπιρεμάϊην ἀεδιτυςτίοη. 

19. Τότηδιγ. Τῆς ἴνῸ οἰδιυβεβ, ἰδ κδὴ βερασαίοϊυ, γίνε δδοῦ ἃ 
ξοοὰ 5ε6πβε, Ὀυὶ (Πόσο 15 Ὡ0 οἷοβε οοῃηδοϊίου Ὀεΐπτεοη ἴδ. ΤΣ 

ΔΙιδὶ μῶ5 σοηβοηοΙβ ἰῃ ΤΟἾἿ 125 το, πθοτο ἴθοτς 8. νὰ] τηλτκε 

ΔΓ 6515. ὙΤΏς βοοοῃὰ ἰβ8 ἐουηα δἰπηοβὶ ποσὰ ἕοσ ποσὰ ἰῃ 26, ἰῃ 

προ τὰς τηδδηίηρ ἰδ Οἰδᾶσ --- ἴἢς [00], ᾿κς ἃ δεδβῖ, τωυβῖ Ὀς ἀτίνοῃ 

οὐ ξυϊἀεὰ ὉΥ ἴοτος (οὗ. Ψ 32). ϑυςὴ τηυδὶ Ὅς 15 56ῆ8ε οῖς, 
ἃηὰ νὰ δῃουϊὰ ἴδ ὄχρεοῖ ἴῃ τὰς ἤχει οἱ. ἴῃς 5ἰαϊετηςηῖ παῖ τῆς 
νὴδε τηδη ἷβ Οἴμογνίβε ἀϊγοοῖςα ; ΡΟΒΒΙΟΪΥ [815 15 ψεμδῖ 8 τηδδηὶ ὈῪ 
δαγίηρ ἴθδὶ πιδάοτῃ 5. ἰῃ ἢἷ5. “ῥεεελ (11. δε) --- 6 15 χυϊάςεὰ Ὦγ 
τεάδοῦ. Βυϊῖ [818 Β6Ώβε 18 ποῖ οὈνίουβ, δηὰ ἰῃ νι τῇς ἐχργεββίοῃ 
μιλ8 δῃοῖθοσ τηθδηίΐηρ, πατροῖυ, ἴμδἱ ἴῃς 11ρ5 οὗ ἴῆς φοοὰ πιδὴ υἱῖετι 
πιβύοῃ, ἰῃ σοηϊταβὲ τὶ προ ἢ τὲ 5μου]ὰ ἤδτε εἐχροοῖ ἴο τοδὰ 
ἴδαι τῆς [00] υἱἕετε (Ο]νῪ (οἴ, ν.}). ὙὨὶβ βεῆβα πιᾶὺ ὃς δοῖ Ὁ ἃ 
οΟυρΡ]ς οὗ ἐπδηρεβ ἴῃ ἴῃς ΗςὮ. ἰεχὶ : ὀψ7 μον ἐς ἐπ ἕλε »ιοιτὰ 97 

“λε »»οἱ (11. 9, λένε τυὰσ ἐς ἀευοίδ᾽ οΥΓ μπαογεαπαάϊαρ, Ἰλοϊκὶηρ ἴῃ 
8656). [ζ{ 5 ἀουδίδι, πονενοσ, πῃοῖπεσ τὲ βῃου ἃ ποῖ σδῖμοῦ 
τειδίῃ [86 ἴοχὶ, ἀπὰ τεραγὰ ἴῃς βεοοῃὰ 6]. ἃ5 βεσὲ ουἂϊ οἵ ρἷδος. 
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ἊΒ ἴῃε νεῖβε βιληάβ, ἴῃς ἐμεδηίΐηρ πιυδὶ Ὀε ἴαίκεη ἴο ὃς : Απ ἰδίε!- 
ξεπὶ πιδῃ᾿ 5 Βρδεςἢ ἰς νγῖβε, δἰ5 ᾿πουρῆὶ ἰδ φοοά, δηὰ ἢς κπονγβ μον 
ἴο ἀϊτεοϊ ᾿ἰ5 [1ξπ ---- ἃ ἴοοὶ 885 πὸ συϊάϊηρ ῥεϊποὶρὶς ἴῃ Ηἰπιβεῖξ, δθᾶ 
τουδὶ ὃς ἀτίνοῃ ἰκο ἃ δοδβὶ, οσ σοοσοθὰ {κα ἃ ο4. τοῖν Οτῖ. 
πὸ δεῖ η0 Πεὶρ : ἀξ τοὴσ ὄγίμρε ομῇ τοΐσασνι ἥγονε ἀὲς Πφε τνείδες 
22:6 ,»οΐ τυίϊὰ 4 γοά. --- 14, Απο ποῖος, ἰοσθασγ. ΤῊΣ δηπμε 55 ἰς 
ΟὈνϊουβ : ψῖδϑε τῆθῃ, Κπονίης ἴῃ 6 ρον οἵ πογάβ, ἂτὲ οδυϊίουβ ἰῃ 

βρεςοῦ, δῃά ὉΥ βοπιδιίγηθβ Κεορίης Ὁδοκ τῆαὶ ΤΠΕΥ Κπον, ἀνετῖ 
ταϊϑέοστίαῃς, τῆς ἴθοἷ5, ἰΑ]κίηρ του ρἨ]οββῖγ, ἃγε σοηβία θυ ἰῃ 
ἄδηρει οὗ Ὀγηρίηρ ἀεδίσυιοτίοη Οἡ ΡΘΟρΪς᾽5 μοδάβ, 5 ὮὉΥ ἰδ εῦςεασ- 
ἱπρ, Τενθδὶηρ βοοτ 5, δηὰ ἴῃς 'Κὸ. Ἐδὔσεπος ἰΒ οἴδῃ ῥγδιϑεὰ 
ἷμ τον. ; 86ὲ ν. 18 125 αἰ 1 ἴῃς τεπάσηης εὐὴδέ σι ἐὰν πῇ 
ἐησιυκάε (Ὀε., ἘΝ.) Ὀε δἀορίεὰ, ἴς ΔηΠ με818 μι }} Ὀς ἀεδίτογεά, 
δηὰ ἴῃς ὕνο οἴδυβεβ ὁδηηοὶ Ὅς τοραγάςὰ δ5 Ὀεϊοηρίηρ τορφείδετς. 
Οἔ Β5. 9" το". 

1δ, 16. ὝΨοΔΙΕΙ --- ἰἴ ὁοοΐδὶ γδῖυθ, διὰ ἰδ ῬσοροΣ τ806. 

15. Τῆε τίσ στπδῃ 5 γεαῖτι ἰ5 Ὠἰδ εἰτοὴρ οἰ τ, 
Απὰ ἴδε ρονετῖγ οἵ ἴδε ροοζ ἰβ ἰδεῖς ἀεειγυςίοι. 

16. Τῆε ναρε οὗ ἰδς τἱμίεου Ἰεδάς τὸ [ἰΐε, 
Τῆς τένεῦυς οἔ [δε τ]οϊεςὰ ἴο « ἀεδίταςιίοι. 

" 15. Απειδοῖῖς, τεσ. δυηρ εἷδν τ ῥρτοϊοοϊΐοῃ αραίπϑὶ 411 
ἄδηροῖβ δὰ 1115. Τῆς βεσοηά οἱ. 15 11. : σπα ὰ6 ἀφείνεδον ο7 ἕδε 
290» ἐς 2λεῖ» ῥουεγν. Ὁ, ν. 9 Β5. 405. Τῆς Οτκ. οπιῖβ ἴἢ6 ρΡοβ- 
βεβϑῖνς Ῥ͵Ίο ουη8. ὙΠΘΓΕ ἰβ ῬΓΟΌΔΟΌΪ 0 οἴίοαὶ ἰδουρῃῖ ἕἰᾷ τὰς 
Ῥτονετῦ ---ἰἢς βθῆβα ἰ8 1ῃδὶ σε! τἢ βιηοοῖῃθ ΟἿε᾽5 Ῥαῖξ ἰῃ [τε͵ 
Ὀτίηρίηρ ΒΌΡΡΙΥ οὗ ὈΟΘΠΥ πες, συλταϊηρ δραϊηϑὲ ἴἢς δἰίδοκβ οὗ 
τῆς ρΡονεσῆι, δηὰ ρίνίῃρ βοςῖαὶ οοῃβίἀογδιίίου (145 185 το 227 213), 
-ο τς τς ΡΟΟΓ τωδΔῃ 18 ἐχροβθα ἴο ὈΟΑῚΪγ δῃὰ βοςίαὶ ὑγιναϊουβ 
(19 Εςοἱ. 9᾽5).---- Π| ὁδεπιβ ἴο 6 5᾿ ΠΙΡΪΥ ἃ τεοοφηϊοη οἵ ἴῃς ναϊας 
οὗ το! οΥ, 0 ἢ 45 ἰ5 ἰουπὰ ἴῃ 411} εἰν! σε Ἰαμ8. Ῥοβϑί]γ, μονν- 

ενεσ, ἰῆς βᾶρε [88 4130 ἰῃ τϊπὰ ἴπ6 τοοσαὶ ἀδῆρετβ οὗ ρονει, ἃ5 
ἰῃ 20. ---Α ϑοπιονδὶ αἰ ἴεγεηῖ βθπβε 15 ρίνεῃ ἴοὸ (ἢς εχβὲ ΟἹ. ἰῃ 
18}, οἡ ἩἙΙςἢ 866 ποῖθ. ΤΏ ορροβίϊε βἰάς οὗ ἴδε ρἱςεῖατε --- ἰῆς 
ἀδηρεῖ οἵ ψϑϑ]τῇ ---- ἰβ Ὀσουρῃϊ οαἵ ἴπ 119 135 24} 2851} ΒΘ. 20} 21..5, 
δά [ἰ ἰ5 ἀδοϊαγεα ἰῃ τοῖν 28᾽ [μδὶ ρονογῖῦ ἰ8 Ὀγείεσα!ς ἴο νἱςα.---- 
16. Απετποῖς, ἰότπδῖγ. [{ξ.: δέ τυαρε, εἴς. ἐς (Ξε ζαάε) ὦ ἄγε, 
46 γευέμμε, εἴς. ἐς ἕο, εἴ. αρε (τᾶρε8 οὗ Ἰαῦου) δῃὰ γεδέμδδ 
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(ταὶ δεοσυςα ἴο 006) ἅτε ΞΥΏΟΏΥΙΩΒ --- ἰἴξ ἰΒ ποῖ σωσδηῖ ἴο οοπίσδδι 
τς εϑ]Ὲ οἵ ἴῃς τἱρῃϊθουβ δ5 ραϊηθα Ὦγ Ποηεδί ἰο]] ψτἢ τδδὶ οἵ 
ἴδε νἱεϊκεὰ δ5 δοᾳυϊγεὰ νἱίπουϊ ποτ (Ός., 51:.); τῆς ἔοστμοσ ἴσστὰ 
ἦς υδεᾶ 4150 οὗ ἴῃς πίοκοά (115) δηὰ τῆς ἰαϊϊες οὗ νι ϑάοιῃ (3,5). 
ΤΏς σοπῖταβὶ ἰ5 θεϊνεεθη ἴῃς τεπάδηςϊοβ δὰ σεβυ}5 οἵ τίομεδ ἰῃ 
ἀϊδετεηῖϊ τε. Εοσ ἴῃς ροοά τωδῇ, νῦο δοαυΐγεβ δῃὰ υ865 ἰξ ῥτορ- 
εἰν, ἴτ Ἰεδὰβ ἴο Ἰοὴν ἰδ δηὰ δἈυῖὮ]γ ὨΔρΡΡΙη 685 ((οΥ τη ϊβ 868. 866 

Ὡοῖε58 ΟἹ 1732 --- ἢς ἀοε8 ποιμίηρ ἴο δῃράδηροσ ἢΐ5 ροϑβίτίου. Εὸσ 
ἴῆε Ὀαδὰ τηδῃ ἴἰ 1668 ---- τὰ Ἴχρεςὶ ἴῃς Δ. ἢ 6518 ὁ ἀξαζὰ (ίοτς πῃ] ἢ 
8εεὲ στῦ) --- ἰπϑιεδὰ οἵ (Πἰβ ἰς Ης. μᾶ8 2. οἱμ. [1{ ἰὴῆς ἴοχὶ ὃς 
οοττσεςῖ, νὰ τηῦδῖ ΞΒΌΡροβε ἴμαὶ ἴῃς βἰ8 ἱηνοῖνεβ Ῥυηίϑητωθηϊ, υ]{}- 
τολῖοϊὶυ ἀεαδιὴ -- τς Ὀδὰ τηδῃ σοι 658 ἱπῖο σοηῆϊοϊ νηΐ τὴ 6 αν οὗ 
βοοϊεῖγ, οἵ ἰησυτβ [δ6 ΔΩΡΟΙ δηᾶ νδβηροδηςς οὗ ασοὰ. Βυϊῖ ἴῃς ποτὰ 
ἔνε 15 ἤοτῖς ἀἰδίοι!. ΤὨς γοίηϊ οὗ ἰῃς νϑῖβε 18 ἢοὶ ἴῃδι τδα ἢ ἰβ 
ΔῺ οσςββίοῃ οὗ 5 ἴο ἴῃς πίοκεά τρδη, Ὀυϊ ἐπαῖ, 85 ἴῃς ῬτΟρΡ ΕΟ Υ 
δοαυϊτεὰ δηά υβεᾶὰ πψελ]τὴ οὗ ἴπς τἱρῃίδουβ βοουζαβ ᾿ἴδ ἕοσ ᾿ἰἷπὶ, 50 
ἴῃς. ἱτωρτορο νυ δοαυϊεὰ δηὰ υδεὰ πεϑ]ἢ οὗ τῆς νεῖ 9εουτο8 
ἀδαῖῃ οὐ. σδἰ μι Ὑ ἕοσ εἰσι. Τῆς ποσὰ οἰ, ᾿Ὠουρὴ βυρροτῖδα. ὈῪ 
411} τις ΝἼΊΞΒ., ἀρ θδτβ ἴο ὃδ ἃ τηϊβιηνγἰηρ." ΑὮ δαᾶϑυ σἤδηρο οἵ ἰεχὶ 

εἶνεβ ἴδε ἀρρτορτίδϊε ἴδσσῃ ζεγμεδοη (85 ἴῃ ν.}" 53). Τῆς πιεδη- 
ἸῺ; οὗ ἴδε Ῥγονεῖὺ ἰ5 ῃἱδίῃ ---- ἐσνθὴ ψθδ ἢ, ΟΓἸΏΔΤΙΪΥ τορατάςα 85 
ἃ Ὀ]εβϑίηρ, Ὀδοοπλδβ ἃ οὐγϑα ἰῃ ἴῃ Πδηδβ οὗ ἃ Ὀδὰ πιᾶη. Τῆς 
Ῥοϊηϊ οἵ νον ἰβ [αι οἵ οἤβ. 1- : τἱρῃϊάοίηρ ἰβ δἰεμάεὰ Ὁγ 
ΦΑΥΊΠΥ ῥγοϑρευ Ὑ, ντοηχαοίηρ ΟΥ̓ Δα νογαὶγ. 

17. οσὶὙ απὰ ἱπάοοί είν. 
Ηε ἰ5 πὶ ἴδε νὰ οἵ ᾿ς ψῇο Βεεὰδ ἰηκίγυςιίοι, 

Βυὶ δε ψῇο περίεςῖδ δὐπηοηϊίοη χοε65 ((Δ18117} δεῖγαγ. 

Αμῇιῃοῦς, ἴοτηᾶιῖγ. ΤΏς ἤτβι οἱ., {ἰ. 26 ταν 10 ἠἔε ἐς ἀφ τυλο, 
εἴς., τοῖὶρῃϊ Ὀς τεηάοτεᾶ : ἀξ ἧς ὦ τυαγγαγεν ἡ ἄε τὐλο, εἴο., οἵ 1) ἐξ 

δε τοᾶν Ὁ ἤζε τυλέπ ορέ, εἴς. ; τῆς 86ῆ8ς τϑηγδίῃβ ἴῃ6 βᾶτηςε : ἢς 

ἯΪΟ (ΟἸ᾽ονβ τρῃϊ ἱπβιγιοϊίο Μ}}} Ὅς Ἰεὰ ἴο. ἃ ἰοὴρ δηὰ ὨΑΡΡΥ 
ξατ ]γ ̓ ς (866 ῥγεοεαϊηρ νϑῖβε), βίῃες ἣς Μ}}} Ὀς ταυρῆϊ ἴο ἀνοϊὰ 
ΤΟ δῃηὰ 80 ν}}} ἐβοᾶρε ἀδῆρεσ. Τῆς βεοοῃὰ οἹ. βἰαϊεβ ἴῃς γενεῖβα 

5 ΤΏς κβεῃδε ῥυνέράσεεμ, ΜΝ ὨΪΟΩ ἰδ σίνεῃ ὉΥ βδοῖὴε ἴο ἴῃς Ηεῦ. νοτὰ ἴῃ 158. 518 
1 Κ, τ} Νὰ, 3538 Ὠδη, 939, ἰΒ ἀουθτῆϊ, απὰ ἐπ ΔΏΥ οὔβε οδῃ Βαγὰγ ὃς αςϑίζηεὰ ἴὸ 
Ἡ Βετε. 
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δἷάς : τοὐεοίοη οἵ ἱπβιγιοϊίοη οαυδεβ ος ἴο τγΐδ5᾽ (ἢ ΜΑΥ οὗ [᾿ς 
δηὰ Βδρρίῃςββ, δηὰ ἴο πνδηΐδσ ἰηΐο ἴᾷς ραϊδιβ οἵἁ πιϊϑίοσίυπε δὰ 
ἀεαῖμ. Τῆς βεοοηὰ νεσὺ ἰ8 ἰῃ ἔοστῃ οδυβαῖνεα ἰῃ ἴῃς Ηςῦ., δὰ 

ΟΕ ἸΩΔῪ ἰτδηβίδῖς : ἀό τὐο ἀεεαῖς ἐπενωσδίον ἐς α τον ἐσ ἄξε (ἴοτ 
οἴδοῖ8), δμΖ ἀξ τοῖο περίξεῖς σὐἰνρορέποη ἐκααῖρ (οἴ 615) σείγαν (οἴ. 
γνυιάςθοςτ) ; Ὀυϊ τιι]8 866 π|8 1685 παῖυταὶ (πῃ ἴῃς 5εηϑε ρίνεῃ 
δῦονε (οἴ, ἴῃς 5ἰπιϊας ἰβουρῃϊ ἰῃ 15). Τῆς ῥτονεσὺ ἱπουϊοδίεβ 
ἃ ἰδδοθδῦ]ς ἀἰβροβίτοη ---- τς ταὶς οὗ ἃ ἴοοὶ 15 ὑπ ηρτιθβ8 ἴὸ 
[ΔΚε δᾶάνίος. Τῆς ἐπεσιμεδοη ταυϑὲ Ὀς υῃάἀοιθιοοα ἴο ὃς οἵ ἴὰς 
ταοβῖ ζΘΏΟΓΑΙ βοτῖ, ἱποϊυάϊηρ ἱταϊπίηρ ἰῃ ἴῃς πίθος ἀἰϊνίης οἰηίςαὶ 
ἰανν, ἃ8 γε] 45 συϊάδησς ἰῃ 5.ΔΔΪ]ΟΙ τηδίϊοιβ οὗ δνογγά δ  [ἰ6. 

18. Ταϊοθοασίηρ. Τῆς ἔοσηι ἰ5 ἀουσι!. Τῆς Ηδοῦτεν πηοεῖ 
Ὠδίυγα! τοδὰϑ : 

Ης νδο δΒίάες Βαίτεὰ ἰδ ἃ Ἰΐας (1{ἰ. Ἰγίης 116), 
Απὰ δε Ὑο υἱΐετδ (οτ, ξργεδ8) δἰαπάετ '5 ἃ (οοϊ. 

Τῆς νεῖϑθς ἰβ5 8 ἃ Ξγῃίμεοῖίς Ῥδσδὶ οἰ ϊβαι, δηθὰ ΑΥ̓͂. τρλῖκεβ ἰΐ 
(ραΐηβι τὰς ποῖ οἵ [6 σοῃῖεχῇ) ἃ 5ἰηρὶς βεῃΐθῃηος: ἄξ δέασί 
λέάοα λαεα τοῖα δία ἀῤε, σπα ἀς τλαί μόξεγείλ 4 σἰακαάν, ἐξ ὦ 

οί. Ἰλιδοσ: ζαδε νιοιεζὰς ἐουεν ἀαίγεά. ΙῈ ἴῃς οοπηεοϊίοη τἢς 

Ἔχργαϑϑίοῃ ἀφ τυῆο ἀΐάες ἀαιϑεα τααβῖ ταδδὴ ἴῃ 6 τηδῃ πῦο οοποθαὶβ 
Βοβεϊς (δοϊηρ ὑπάοσ ἔθη ποτὰβ (2653), δηὰ ἰβ8 τῆυβ ἔι]5ς ἴῃ 
βρεεοῆ. Τβοσα τοϊρῶϊ ἴἄθηοα β8εθπὶ ἴὸ σεβϑυὶΣ ἴἢς δηαΠεπὶ οὗ 
ΒΟΟΙΘΟΥ πὰ Ρυδ] οἱ Ὁ : ἃ βεοσεῖ βδίοσ ἰβ ἃ 118΄, Δῃ Τρεῇ βἰδθμιάδσοσ 
8. ἃ ἴοο]ὶ. Βαϊ [ἢ15 Δ ἢ 6515 ἀο65 ποῖ ΓΟΔΙῪ οχίβὶ ἰῃ ἰῃ6 νεῖϑς -- 
τῆς Ξυρρεβίοη ταῖδλοσ ἰ5 ἴπδὶ οοῃοφαϊδα μδιίτοα ὄἜχργαββας ἰϊεεὶ  ἰπ 

βἰδηῶον (ἴὰς ἵτνο ἃγὸ ταϊδίεὰ 85 οαυϑε δηὰ εἤξοῖ), πα ἢ 18 ἰἴ5ο 
᾿ 8ἢ υπάοτῃδηδ, 5δοτεῖ ργοσεάυσε. Βαυῖ, ἔγοπιὶ ἴῃς υϑᾶζε οὗ Ρτον. 

(ιοἱΣ 118 11.945. 7.» 1812) τῇ 6 νοῦ ἀἱάς (ἰϊ. ἐσσέν), ἤδη ὑπάς- ᾿ 
δηςα, που] πδίυγα! ἢν θᾶ ἴο σον σ ὑρ, Ρυϊ ουἱϊ οὗ ἴῃς ΜΑΥ, ἴῃ 
ἃ βοοά 58εῃῆ8ε, 80 ἴπδῖ νὰ τιϊρηϊ ὀχρεςὶ [μα οἶδυδε ἴο τεδα : ἀξ τνάφ 
ἐσυενς μό λαϊεα ἐς γήρλξέεοως, πὰ 50 Οτί. γέρους ἤἄῥε εοπεεαὶ 
λανεά. --- ΤῊΣ ἰεχὲ τᾶν Ὀς τοηάἀοτοὰᾶ: Ζγίηρ ἄῥ-ς ἐοπεεαέ ἀαίγεά, 
Ξϑ ζδο ἄα» εομεσαΐς, εἴς. ; Ὀαϊ [818 σΘΏΘΓΑΙ ὑγοροβιο 18 ποῖ ἴτας, 

δὰ ἀο65 ποῖ οἴει ἃ ἀἰϊπείποι σοπίταϑι ἴο ἴῃς β8εοοηά ᾿ἰῆς. [Ι͂ἢ 26 
τὰς οονετίηρ οὗ πμαϊγεὰ ἰ5 ἀεβηεὰ 45 εβεοϊεα ὉΥ ἀξεεί!, ἀῃὰ ἰ5 [8 
βίδιηρεα ἃς ενἱϊ; υϊμουΐ βϑυο 4 ἀεδηίης ἴοττα ἰδ ἰ5 ἀουδιβι 
ΜΒΕΙΠΟΓ ἴῃ 6 ὀχργεβϑίοα οἂπ ὃς ἴάΚοη ἰπ ἃ Ὀδὰ δεηε6. ες ταυϑὶ 
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δάορι ἴῃς σομδιγιοτίοη οὗ ΑΥ͂., οὐ ἴῃς τεδάϊηρ οὐ Οτὶς., οὐ οἶδε πε 
τουβῖ δΊρΡΡοβε ἴμαὶ ἴῃς οτίρίηαὶϊ ἰαχὶ ἢδ5 Ὀδε ἰοβῖ, δηὰ ἰδδὶ ἰξ 
τείειτοὰ ἴὸ ϑυρργεββϑίοῃ οὗ ενἱ! στεροζίβ (45 ἰῃ ν." τ7}; οἵ ξᾶνε 
φοῖης ΟἴΒΟΙ δ ἢ 6515 ἴο ἴῃς βεσοηά οἶδιι56. 

18. 8εε ποῖς ου ἰδΐς ν. δῦονθὲ. Α ροξβίδ!ε τεδάϊηρ ἔοσ ὃ ἰβ ὍΓ 093 γημι 
25. [π5 Βὲ. οπυίῖβ Νσογ ἕο ἴδε βδαίκε οἵ ἴδε ταγίδια. (68 οπιϊϊβ 5 ὉΥ εττοσ. 
15 Ὁ ῥάβδῳ τύπτει ἄνδρα ἀκάρδιον -- 30 “τι "}» ὃν. ὅτε; δᾺ, -- Ξ).-- 

14. 6 ἐγγίζει συντριβῇ, τε 2 προ". .---1δ. Ἀἢ οι, ὦ ἀσεβῶν, ρτοῦ. ἔοτ ἀσθε- 
γῶν (6533 Οταῦε, [.29.)..--- 16. ον Ἐ γικθπ νὰ 5μουϊὰ τεδὰ ἥρΠῸ οἵ ΠΌ. --- 
11. ΤΏ εχργεββϑίου ὉΣῸ ΠΝ, ΟἿΪΥ Βετε; οἴ, Κ 16}1 ΡΥ, 219 ς᾽ τ:Ῥ᾿; τἢς ῥτερ. 

ἄοεβ ποῖ δρρεᾶγ ἱπ ἴῃε ὕτββ. γε του τεδὰ πον τιν (οἴ. 155), οὐ Ῥασῖορ. 
παν, οὐ Φ τί ΠΝ --- ἮΝ ΠΡΓῸ οὐπ Ὀε διε ΟἿΪΥ ἱπ ἴῃς οδυβαῖϊνε δεπδε, 85 
ἐνειγννθοτε εἶδε ἴῃ ΟΤ. (ἴδε ΟἿΪΥ οἵδε οσούστεθος οὗ ἴδε ΗΙ. ἰῃ Ρχ. 15 
1255, οὦ Ὑεϊ ἢ δες ποῖε). Βεδὰ Οδὶ πρὴ (ἴ8ε Ὁ Ὀεΐπρ οπιϊίεα 85 ετγτοπεουβ 
τερειτο οὗ ργεοοάϊηρ Π), οτ, νυ ΗΕ Ζ., ροΐμε προ δὲ Ἡ ΠΗ. --- ΟἹ ἴδε τλΐδ- 
᾿δηδίαϊίου οἵ (δ 5ες ῃοὶες οὗ Νος., [,Δ9., Βαυτησ. ---18. Εος (58 δίκαια 
(ες ἢ “ρϑ) Οταδε βυρρεβὶβ ἄδικα, δ. (ἢ 66106) δόλια, ἩὮΙΟΔ τοᾶγ ὃς 
ςοπίοττηδίϊου ἴο 38, οἵ δ. τιδὺ Ὀε ἔτεος τεπάετίηρ ἴο δαίῃ ἃ βοοά βεῶβδεὲ. Τῆς 
τεχὶ οἵ 3835 ἀρρεατῖβ ἴο ὕὲ ςοττυρῖ, δῃὰ 0 αἱὰ ἰ5 φοὶ ἔτοτι ἴῃς Ὗτ88. 8:ε Ὡοῖς 
οῃ [δἰ ν. δῦονε. 

19-21. ΤῊδ ῬΓΌΡΟΙ τ86 οὗὨ δροϑοδ. 

19. ἴῃ ἃ πιυϊίξυάς οἵἉ νοτὰβ ἱγαπβρτεξβίου τὴ] οἱ ὃς ἰδοϊκίησ, 
Απὰ Βε Ὑχῦο οοπίγοϊβ μία ἴοῆσυς δεῖ πίβεῖγ. 

20. Τῆε ἴοηρυς οἵ ἴδς τἱρδίεοιυβ ἰδ οΒοῖςε βἴϊνεσ, 
Τῆς πυϊπὰ οἵ ἴδς πίοκεὰ 15 1|6 ποσὰ. 

4:. Τῆς 1ἰρας οὗ ἴδ τἰρδμίεουβ θεὰ τδηγ, 

Βαὶ ἴδε οοἸδῃ αἷς ΓὨγουσ Ἰδοῖς οὗ υπὰοτειδηάϊηρ. 

19. Απαιῃεῦς, ἴογηασγ. Ζ7όηρμε 5 1. ἄῤε. Τα βεοοῃᾷ [πα 
ΤΆΔΥ Αἷϑο ὃς τεῃαοτεὰ : 446 τοῖίσε »πᾶπ εοηδγοῖς, εἴς. ὙΒς οδυϊίοι 
ἰ5 ἀραϊῃϑῖ τη ἢ τα κίηρ --- ἰὰ σοηογαὶ, βᾶγ8 ἴμιε βᾶσο, ἰξ 15 ᾿προβϑι δὶς 
ἴο ταἰκ τοῦοῃ δἀηᾶὰ Ὀε πῖβεὲ. Τῆς ταείεγοπος ἰβ ἴο δνειγαάδυ [{ὸ; 
φαπεργ δε οι ἰΒ Ονοιβῖρρίηρ ἴδς Ὀουηάς οὗ 5οὈτοὙ δηὰ ροοά 
8εη86. ΤΈΘ ῥσοοθαϊηρ Ῥγονεῖὺ ἰ5 ἀϊτεοϊεα ἀραἰηθὶ ρΟΒ510 85 ἰηὐὰ- 

τίου ἴο ΟἴΠΕΙΒ ; [15 15 ἱηϊεπάςα ἴο συλτὰ ἴῃς τοδη 5 οἴχῃ Ἵμαζδς- 
ἴετ. Ὁ ΔῪ ὃς Ῥορυΐας ἰῃ οτίρίη, Ὀαϊ ἰἴ5 ῥχεϑεηϊ ἔοστῃ νγὰβ βίνεῃ 
ἰδ ὉῪ ςαϊναϊεα τὨίπκοῖθ. Οἱ. Β5. 2οῦ. Μαίδῃ οἰϊεβ ἃ ἤυπαρεῖ οὗ 
οἷοβε ῥρδγα!]εὶβ ἴο τιιἷ8 ὑσονοσῦ, δ5ς ἀξζξα ἥνεμδες ἐς ἐμιέενιβεγαπος ἐπ 
φῥεεεὰ (ΤΒεορδγαβι. λα. 8), διὰ οΐσπεε ἐς α ἀδάε φὄομέ ἐστον 
(δῆράε “δοιὰ, 3, 13), διὰ οἴ. δῆγᾷ. Α46., 1, 17, ὙΣϑϊο ἢ 8 ΡΓΟΌΔΟΙ 
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ἢ 
Ῥαβεὰ οὐ ἴὴηΐβ νεσβε. --- 30. Αδπηοῖίς, αυδίεγηδεγ- (οτ, ἰογηδεγ-} 
ΤΕΓΏΔΙΥ. Τῆδ δος εβὶ5 σεϑὶβ οὐ ἴῃς ἰἀοπεβοδίοη οὐ δέσωρά οὲ 
μεμα (τ. ἀεαγὴ δρὰ “ῥεεελ (ρηρμε)ὺ; ἰὰ ἰς δββυτηεὰ (δηὰ ἱπ 

Ἐδηοταὶ ἴτ ἰδ ἴσας) τμαῖ τΠΟΥ οοττεβρομά ἴὸ δας οἵπεσ. Α ροοά 
ΤΩΔῊ 5 Ξρεςοῖ, ἰβδυΐπρ' ἔσο ἢΐ8 ροοά πη, τραὶτοβ ἴοσ ἐνοιγιηϊηΣ 
ξοοὰ ἰη ᾿ς, δῃὰ πιᾶὺ ὃς ᾿Κεηεὰ το εὐοίτέ εἰζιον, ΒΝ εν τοβηοά, οὗ 

Ὠϊρμεδὶ ναϊυς, ἀῃὰ ἐνεσγνῆοτε οὐτγεηῖ. Τῆς μεμα οἵ τῇς τοϊεξεα 
(δεῖν ἱηναγὰ δείηρ, δἰθτυας ἰοναγά ᾿θ, τῃουρῃς δηα ορὶπίοῃ), 
ἩΔΙΟΝ ὩδίΌΣΑΙΪΝ ΘἜΧΡΓΟβ865 1156} ἰῃ τοσγάβ, ἰ5 οἵ 5:14}} δοσουηῖ --- 
8ἃ ςοπϊετηρίυουβ ἐχρσγαβϑίοῃ, ἀουθῖῖς855 τ οἵ Ὡ0 δοοουηῖ, οὗ πο 
ναϊυς (ΟΥ ΒρΡΕΆΚΟΣΥ ΟΥ ἤέᾶσεσ. ΤΏς ροϊηϊ οἵ νἱεῖνν 15 ΣΊΟΣΔΙ (45 ἰῃ 
ςἢ8. 1-9); γήρλέεοως δρᾶ τοϊοξεα τε ἰάθη πο τὴ τὐῶδ δηά κη- 
τὐΐξε.--- 21. Απατῃεῖίο, φυδίογηδιγ- (οτ, ἰογηαγγ-} Ἰογηδτγ. ϑρεθς ἢ 
δὰ τπουρῆϊ τὸ ἰάθη δεά, ἃ5 ἰῃ ἴδ 6 ῥτεοεαϊηρ νεῖβς, δηὰ γχσάζεσες 
(ΞΞ τοῖτδ) ἰβ 8εῖ ονὸσ δραίηβιὶ ,οοξελ (Ὡο ἀουδὶ ἤδσα Ξξξ τυξεξεα) ; 
-κάερεαηδέηρ ἴα ᾿ς. νεἰπα (λεαγέ), ἃ5 αῦονθ. ὙὍὙῆδ ἀπε 6918 15 
Ῥεΐτνεε ἴὰς εὐ! ὔνα ρονεῖ οὗ τῖβε [πουρῆϊ δηὰ βρεθςῖ, δὰ ἴῃς 
᾿ποαρδοῖ οὗ τροσϑὶ (ΟἹΪγ ἴο μαΐῃ [ἴδ --- φαγί] Ἰ1ἴς, ταῖκθ ἰπ τῆς 

νἱάεβὶ βεηβο, ἢ ΡὨγδίοδὶ ἀπὰ τλοσγὰὶ σοηΐϊθηῖ. Τῆς σοοὰ πιδῃ 
τηϊηἰβίετβ ἴο 4}} ἴῃς νδηϊβ ἢοΐ ΟὨΪΥ οὗἁ δἰπιβοῖζ, Ὀυὶ 4150 οὗ οἵδεῖβ 
(σιαπν όσα Ξξ 81} σῖτἢ ποτὰ ἢ σοτηε5 ἰπ οοηῖδοῖ), ἰᾷς Ὁ τηδῃ 
εσδῆποὶ κοὸρ ἄνθη ΕἰπΊβ6 1 αἰΐνε; τῆς ἀδαίῃ τοίειτε ἴο ἰ5 ἴῃς 
Ῥτειιδίυσε ρηγβίοδὶ ἀθαῖῃ Ὡς ἢ 18 ἴπ6 ρεηδὶγ οἵ (δίϊατα ἴο ρτᾶϑθρ 

δηὰ ἐοϊϊονν πίϑάοηι ; 866 ποῖς οἡ ν.᾿ Τῆς τπουρῆϊ 15 βυϊδδβίδη- 
ἘΔ τηαὶ οἵ 4. 7, ἢ συ ϑθτυτθοη οὐἨ τὰς γήρλέεομς σιαη ἴοτ τοῖδ- 
“ον. -- Α 5ΒΆΓΡΟΓ δης ἢ 6515 ψουἹὰ Ὀς μαϊηςα Ὁγ ἴῃε τεδάϊηρ σισηεν 
ἐσ Ζγομσὰ οησ τὐλο ἐσεῖς τκποφγείαπαάϊηρ, Ὀὰϊ ἴῃς οἴδηρςο οἵ ,ροῖς 
ἴο »25} ἰ5 αἰ που; τὰς τοηάοτγίηρ ,ροῖς ἐς ξάγομρὰ ὁπό, εἴς., ρὶνε5 
ΤῸ Δρρσορτίδις ἱπουρῆῖ. ---- Τὴ τῆς ἢχβὶ ᾿ς ἴλς ἰγδηβίδθοη “ἦς ἀξε, 

εἴς,, 3σ᾽»; »αλ» (85 ἔπδῃ 8) ἰβ μαγάϊγ δονεὰ ὈὉγ ἴς Ηεῦγεν. 

ΓΙ. Β5. 65 ο'5. 

22. Ἡδρρίποδε οὗὨἨ τσ κ Ὀ]οεδοὰ ὉῪ Θοὰ. 

ΤΆς Ὀ]επείην οἵ Ὑδνγεῖ, ἰϊ πιαῖκες το, 

Απὰ δε δά ἀβ πο βοιτοῦν τ τ. 

Οοπίπυους οὐ εχίεηβίνε (ἴὰς βεςοηὰ οἷ]. οοπιρὶ εἴης ἴῃς ἤγϑὶ Ὁ 
8η δα ϊτίομδὶ ἀεἰαὶ]), ἰοτῆασγ. Τῆς ἤγβι οἷ. αβέττιβ τμδὶ ρῃγϑίοδὶ 
πΕΆΙΤΩ ἰδ ἰθς κἷδ. οὗ σοά, ἃ5 ἴῃ ςἢ8. 1- τῃ]5 γἷῆ ἰ5 δβογ δεὰ ἴὸ 
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γνϊκάοεω. Τῆς τερεῦιτίου οἵ ἴδε ϑυθήθος Ὁγ. 186 ιἰπεογίοι οὗ “2 
ἐπιςαῖεεα τῃδὶ ἢ ἰ5 τῆς ἀἰνίης ὈΪεβδίηρ δηα. ποὶ δηγίπῃρ εἶδε τῃδὶ 
δῖνεπ τιςῆες, τπδὶ 5, (ἢς αἰνὶπο ὈΪ]εδδίηρ οὐ ἴῃς Ιαῦοσ οὗ τηθη 5 

Βαπμᾶβ. [Ιἢ ἴδε βεοοῃὰ οἱ. ἴῃς ἴεγτὰ “ογγοῖν (5ΒΟΙ ΘΠ [165 Ξε ῥαίημο 

ἐὔονη, τοίδ) ἰα ὑἀδεὰ, δ5 ἰὼ 15} (σογγοῖυ 47 ἀεαγέ οἵ νεϊμα), αεῃ. 3.5, 
ἕοσ ρϑίῃ, βυβεγηρ; ἴῃς ποὰϊ Ὀεδίοσεἂ ὈΥ Ὑδνθ ἢ ἰδ ἀἰπιίη- 

Ευϊβμεά, 45 Ῥείη ἔγες ποτα βοτον, ἔσοτὶ 1}-ροϊίβῃ ραΐη, νῃϊ ἢ 
Ὀσίωρβ εν] πιῖὰ ἰς (1.3}} 15 16} λιβ 285). ὙΔΕΓΙΟ 18 8Π ἱπιρ]1εἀ δη- 
Ἐϊμεβὶβ Ὀεΐϊποοη ἴῃ τοα]ἢ οὗ βορὰ τηδῃ δηὰ ἴῃαϊ οἵ Ὀδά τηςη. --- 
ΕἸΞενΒοτο ἴῃ ΟΤ., πῆ ἃ ργεροβίοη {0]]ονν5 ἴῃς νεσ σα, ἰὶ 15 Ὁ 
(5ες 7ετ:. 453), νηὶ ἢ πουἱὰ ποτε ὃς ουὖἱ οὗἁ ῥὶδοα. -- ΤΉΪΒ ἁυπάετ- 
βίαπαϊωρ οὗ ἴῃς ἴεττα τεπάεσοὰ φογγοῖν 15 ἴμδῖ οὗ ἴῃ Αῃς. Ὗτβ8. 
ϑόῖμς -Ἔχροβίϊοσβ," ἰδ ἰκίηρ [ἃ ἴῃ τῃς 56η86 οὗ ἀσδον, τεηάοσ : σηαὶ “οἱ 
“οἴκσε "οὐ 1ο ἐξ (δτλεῖγ, ἴο ἴδ6 ὈΪ]εβδίηρ), ἴμδὶ ἰβ, Ὠυϊηδῃ ΙΔΌΟΙ 

σουπῖβ ἴοσ ποίπιηρ ἴῃ ἴῃς δοαυϊ βίου οἵὐἠἨ ἁ ὠτνβδ τὴ ---- ἢ 8 411 Οοά' 5 
ἀοϊηρ. Βαϊ βυοῦ ἃ 5δατρ ϑεραγαίΐοη Ὀείνψεοθη πιδη 8 σοῦ δηὰ 
Οοά᾽ 5 νοτῖς 18 μβασαϊγ δὴ ΟΤ. Ἴσοποςριίοη (ραβϑᾶροβ ᾿ἴκο Εχ. 141} 

Ψ τιϑδ ἀο ποῖ Ὀεᾶσ οἡ τι ϊ5 4 65:10}) ---- ΤΩΔῺ ἰδ Ἔν ΙΝ ἤΟΓΕ τερτο- 
βοηϊοα 45 νοσκίηρ υπᾶογ Οοὐβ αἰγεοίίοι ; 50 Ψ 127} (τῆ]ο ἢ ἰβ 
εἰϊεὰ Ὀγ Εν., Ὠς., 511., 85 δι ρΡροσγίηρ τμεὶς ἰγδηβ] τ] 00.) δϑῆστωβ οὶ 
ἴδδς Ἰαῦοσ ἴῃ 1156! 15 υβεῖςββ, Ὀαϊ ΟἿΪΥ ἰαῦοσ υπδιϊοηἀοαά ὉΥ ἴῃς 
αϊνίπα Ὀ]εββίηρ. [ἢ 1455 11 ἰ5 βαϊὰ {πὶ ἐπετὲ 15 ὕσοῆϊ ἰῃ 411 Ἰδῦοσ. 

28. Ἠοπ πτουφάοίης ρρϑασβ ἴο ἴοοϊβ απὰ ἴο βαβθα. 

1 ἰ5 85 βροσζῖ ἰο ἃ ίοοὶ ἴο ἀο στοὴξ, 

Βαϊ ἰξ ἰδ «οοχηϊπδίο " ἴο ἃ Ἰῶδῃ οὗ 5686. 

Απειμεῖῖς, φυαϊοτηατγ-ῖογηατυ. ΤῊΣ δββεηίῖαὶ ἰάθα ἴῃ τῆς ἴεττη 
22» ἰδ ποῖ 6885 οἵ ρετίοττπδποε (Π 6. σ(. - ελίλδ᾽ε )ία)), Ὀαϊ τεοτε- 
δου, Θηὐογπιςηῖ --- 580 Οεῃ. 17} Εχ. 425 7. 1655 ΖεςΒ. 85 ]οῦ 40 
Ῥυ, 85.5.26} 2155 ([ὴ6 βθῆβε δ σγίείονε πῃ ἢ τὰς σοσγὰ ϑοτηοτίπιεβ 
[ιᾶ5, 45 ἴῃ 2 (. 320 700 30 ψ 2 ΡΥ. τὉ, ἀοεβ ποῖ 'σοπὶς ἱπῖο σοῃ- 
5: ἀδσδίοη ἢδσο). [{ 158 ἴπε (0018 ΤΏΟΓΑΙ βυρογῆς Δ} Υ ἴηι ΦΏΔ 0165 

Ηἰτα ἴο Φῃ)ΟΥ βίῃ --- ὃς 48 πὸ ἀδερ βεῆήβε οἵ ἰΐ5 51] 0 6585 ; ἰξ 8 
Ἰηνοϊνοὰ ταὶ βυςοῦ οσοπάυοϊ ἰ8 ΦΑΒΥ οι ἈΪπὶ --- [ἰς ΘΒ ΩΡΌΟΙ 15 
τθδὶ ντοηραοίηρ πᾶν Ὀεοοπὶς ρᾶτῖ οὗ ἃ τῇδ᾽ 5 πϑίυγς, ἢΐβ ΠΟΓτΊΔ] 
διὰ 7ογου δεοινἐγ. --- ΤῊς ἴοττη ετα τοηάεγεά Ὡυγοὴρ (ΚΥ͂. τοίελοά- 

δι ἫΝ Ἐξ τ τχῶς ; 

τ Φ Βαδδάϊδ, Βαξῃὶ, [υἵδετ, Εν., ΗἰιΣ,, Ὧδ., 5δ:γ., Καιρ,, Εσδηκ. 
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πέ55) ἰβ ἃ βἰγοηνβ οὔς, ϑοπιοίίπηεβ Ἐχργεβδίηρ σεησγαὶ ἐπογγι τ οὗ 
οοπάσποι (215 24᾽ 100 11} ψ 26), εαυθθῖν ἴῃ τὰς Ρτορβεῦςδι! 
δηὰ ἰεραὶ Ὀοοκβ - ἐξενάμεςς (7ετ. 1327 ΕΖ. τό 215 [εν. 1817), 
ετα Ὀδάῃ685 ἰῃ ἴῃ 6 πιοϑῖ ζεεγαὶ 56 ῃ36. --- ΤῊς Ηεῦ. οἵ ἴῆε Ξεοοηὰ 

Ἰῃς ἰ5 1ἰτ. : σπαὶ τοίταάρνε ἐρ ὦ "παρ 97) τ“επεέ (οτ, “παν τέαπαπρ)» 
ἩΠΙΟἢ ΤΩΔΥ ΠΟΠΟΟΙΥΔΟΪ πλθᾶῃ ἰμδὶ ἃ τη οὗ 56ῆ8ς ἰ5 Μγίϑε (Δ 

ἰἀδητίοαὶ Ῥτοροβί θη), οσ ἴμαὶ πνυϊβάοτῃ 15 85 βροσῖ (ῃδίυσαὶ δῃ)ογ- 
ταθηϊ) ἴο ἃ πιδῇ οὗ 86ῆ86 (δυὶ τοίράρν! ἰδ Ὡοῖ ραγα! οὶ ἴο τυγσησ- 

ἐἰρίρμρ --- τα μου! ὄὀχροςῖ [86 ἤδίης οἵ ἴῃς δςοῖ, γερλίίοίηρ). Τῆς 
πδῖυγαὶ βυδγ)εοῖ οὗ ἴῃς ϑεσοῃά Ἰΐης ἰ5 τυγοηφαίέηρ, απὰ ἴῃς ῥγεάϊοδις 
βϑῃουϊὰ Ὅς δημιμεῖίς ἴο “20γΖ, δοπι ἴδε 5: παν τπουρῆϊ ἴῃ 16} τε 
ΤΑΔΥ ἤστα σεϑὰ σδονίπαδοη. ΟἾΒΕΙ ῥγοροβεὰ τϑδαϊηρβ ἄγε : ὦ δϊξς- 
γαες (πο οἢ ἀοεβ ποῖ [γηϊβῃ ἃ αἀἰβέποϊ σοηϊγαβῖ ἴο 530»), δῃὰ ἂς 

(σόγεε! 97) απρεν (ποῖ ρίνεβ ἴῃς ἀεϑίγεὰ οοπίταβι, θὰϊ ἴῃς ἰπδβεσ- 
οι οὗ οὐγεεί 97 15 ἀπνναιτδηϊοά, δηὰ ἴῃς 'ς ἱπαρρτζορσίδίθ). -- ΤῊς 
ἴοστῃβ , οὐ δῃηὰ »ιαη ο7 “έπδέ Ἀᾶνα δὴ ἰηἰ6]]οοἴαδ] δηὰ τλοσαὶ οοαϊΐεηϊ. 

94,25. Ἑαΐο οἵ τί φδιίοουε απὰ πιοκοά. 
24. αὶ ἴδε υἱοϊκεὰ ἔξαδγβ υνἢ}} Ὀδ (811 Ηΐπὶ, 

Βυϊῖ ἴῃς ἀεβίτε οἔ ἴδε τἱρδίεουβ ν1}} Ὀς σταπιεά, 
2ς. Δ εα [δε ἰεταρεδί ραββεβ, [Ὡς πίοϊκεὰ ἰδ Ὠ0 τῦοζε, 

Βυὶ (δες τἱρδίεου ἰΒ ἐ5.Δ Ὁ} 5}:εἀ ἔοτ Ἔγεσ. 

34. Απεβδεῖῖς, ἰογηδσγ. [4ϊ. φὴς αν 97) (δε τυίρξεά. ΤὨς οου- 
τταβῖ ἰ5 Ὀεΐπσεεῃ ,“εα» δηὰ ἐξεῖγε. ]1ηβιεδα οὗ βαγίηρ ἴδαὶ ἴῃς ἀεϑίγε 
οἵὗ ἴδε νἱοϊκεὰ νὴῖ}} ποῖ Ὀς φταηῖοα, [ἢς δυῖΐμοσ ρίνεβ ἃ τηοσγὰ 3{{|Κ- 
ἱπρ Δ ἘΠ Πε5ἰ5 ὈὉῪ ἀδοϊαγίηρ πὶ τῆς σΑΙΑτὝ Δρργεμβεηἀεὰ ὈΥ ἴῃς 
νη οκεα ψ}} ονεγίακο ἰπι. [{ ἰβ τῆς δῃοίςηϊ ορίηΐοη οἵ τειγσὶ δαύοι 
ἷῃ 115 ποι]Ἱὰ : δνΕΥΥ τη ἀοϑῖγοβ Πδρρίῃςβ5, δῃὰ ἔδατβ δηὰ ἄρρζε- 
Βεπάβ τηϊϑίοσϊαῃε --- ἴῆς βοοὰ τηδῃ 58841]} ἤανε ἢ15 ἀδβῖγτε (50 ο. 3 
δηὰ 24::»1), ἴῃς ἔδαγ οὗ [6 Ὀδὰ πιδῃ 531|4}} Ὀς Π]6]}|ς«ὰ. Τϊς 
ορίηίΐοῃ ἰβ8 οοτηραῖδά ἴῃ [οὉ 45: 1οὉ, ἃ κοοὰ τηδῃ, μαὰ ἐεαγεὰ εν, 
δηὰ ἴἃ δὰ οοπῆα ὕροη ἢΐπι. Οὐ θᾶρο τηαϊπίδίῃς ἴῃς οἷά νἱεν 
(τις Ἰοαρς σοπτπυςα ἴο ὃς ἴῃς Ῥγεναι!πς οης), ἀουδῖ1ε55 σου- 
βἰἀογίηρ ἰ ἴο Ὀ6 ὨΘΟΟΘ9ΔΓ ἕοσ ἴῃς τεβίσαίηϊ οἵ ἐν] δηὰ ἴδ εηοουγ- 
δρετηθηῖ οὗ βοοά. ΤὨς παρρίῃε55 μδὰ ἰῃ νίενν 15 ζεηεγαὶ ργοβρεγγ, 
πϊδουϊ 5βρεοίδὶ γεέεσομος ἴο ἴῃ 6 5αἰϑέδοϊίοῃ οἵ ἃ σοοὰ οοπϑοίεμος 
οσ ἴδε εηἸογταδηϊ οὗ οοτπιπμυπίου πὶ Οοὰ, δηά πίει ἢο τείοσεηςς 

ἴο ἴῃς τειραϊου οἵ ἴῃς διΐαγε [᾿6. ---- [πὰ τῆς ϑεοοπὰ ᾿ς ἴὰς Ηςῦ. 
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δια5: 2φε4 ἐξείγε, εἴς., ἀφ τοὶ ργαπί. ὙΤῆς ἀξ ἰβ τεραγά δὰ ὈΥ βοπὶς 

οὐἰῖο5 85 ἰηδεδηϊῖς ((ῃς ταβυϊίηρ 5οῆβα Ὀεὶηρ τοὴζ δέ σγαη 41), ὉΥ 
ΟἴδεΙβ 85 τείοστηρ ἴὸ γδῆποῃῆ. Νεῖποῖ οὗ [686 ἰπιογργοιδ  οῃβ ἰ5 

ἱδνοσεὰ Ὁγ ἴῃς ὑδᾶρὸ οὗ ΟΤ., ἀπά ἴῃς νεγὺ τυϑὲ ὃς νττῖθη 85 
Ῥαββῖνα. --- 235. Απεμεῖίς, ἰογηδτγ. [ἴ, σϑ “λέ ῥατεὶπρ οὐδ» 7 ἐὲδ 
ἐρεβεσί (ἴῃαῖ ἰ5, οὗ πιϊϑίοσϊυῃε) )ὰξ τυϊεξεα ἴς ποί, Τῆς ὅγγ. ἢδ5: 
ἂς τῴε “ενιῤεςῖ «μαὐδεπέν ῥαςεές, το Τὰ6 τοϊεξεά 2εγίδλές σπά ἐς ποῖ 

)ρωηά. Ιῃὰ τῷ τῇς ,Μα» (-Ξ βουζος οὗ ἔδαγ) οἵ ἴῃς νἱοκεὰ ἰ5 

᾿κοπεα το ἃ ψῃϊγ νη οἵ τἰετηραβῖ, Ὀὰϊ (ἐνϑὴ ἰζ τῆς ΗςΌὉ. αἰϊονν 10) 

186 σοτρΑβοῦ ἰ5 ἢοῖ ἀρρτορτίδις ἔοσ ἴμε ἰάεα οἵ ἱπηιροσιηδῆςηος, 

διά ἴῃς ὅϑ'γυ. 15 ΟὈ]ροὰ ἴο ἰῃβοῖῖ ἴῃς ποτὰ Ἵν επέν ἴο ρεῖ τῃ6 

Ρἰεῖασε οὗ ϑνἶ ἀςδίισυσοη. ΤΣ βάτηθ σοῃϑιίσιοίίοη (νἰϊουϊ ἴῃς 

σάαϊξρεν) 5 σίνθῃ ὃν Τάγρ. [,ἴ. δηὰ ΑΥ̓͂ --- ΤΏς Ξεσοηὰ οΪ. τεδάϑ : 

ἐλε γέρλέέοις ἐς απ εὐυεγ ας πηρ ,οωπάαδίοη, ποῖ τπδῖ ἢθ ἰ8 ἃ βυρροτί 

ἴον οἴμεοιβ, θυῖ (45 ἴῃς σοηπίσαδι γεαυΐγε5) ἴμαὶ δ Πἰπιβο] Γ ἰ5 ΗΤΤΩΪΥ 

Θϑ. Δ] Ἰδηεὰ. ὙΤῊς νοῦβὲ 5εῖβ ἔουτἢ ἴῃς ροτταδῆςηοα δηᾶὰ ἱπηρεγπιᾶ- 

πεσε οὗ ἴῃ ἴνο οἰδϑβθθβ οὗ πιδῇ: ἴῃς νψἱοκεὰ ἰβ σινερῖ ΔΑΥ ὉΥ 

ἴῃς τετωραβὶ οἵ ἀϊνίῃε ῥυηίϑῃπιοηι (17), τὴς τἱρῃίδουβ 5 βεουγεὰ 

δραΐηϑι ονεσίδσου ὉΥ αἰνίης ῥτγοϊθοιίοη (οἴ. τ 27 141). Τῆς τῃουρὰὲ 

ἷς δΔάοριεά ἴῃ Μί. η55. 

19. ον Ἰ ὅππι 45. δα8 κυρ (ΞΞ ὅχ))) δὰ ἴοσ ὑφ, κϑικ (ΞΞ »υρ), νοι 
Βῖνεβ ἃ 1:55 τηδικε δηι 655 ἴμδπ τμαὶ οἵἉ 35. ---Ο. Β. Μίοδ. (ᾳυοϊεὰ Ὀγ Ὠε.) 

οοτηρατοβ ἴῃς πολυλογία πολλὰ σφάλματα οὗ ϑιοῦδου. --- 30. ΘΒ πεπυρωμένος 

ΑΞ “ν12.)), ρεσῇ. ἔος πεπειραμένος (1,2...) --- 31. ἘΠ ψῦ; Ετδηϊς., ποῖ νεὶ!, σαὶς 

α: “εν αϊ. --- ΤᾺΣ πυδαῖ. ᾿Ὅπ΄ οὐουτα ἰῃ ΟΤ. ΟΠΪ ἴετε δηὰ 2853, ἴῃς δάϊ. 
ἴδῃ εἴπηεβ πῃ Ρτ.; 20 ἰ8 οπιιεὰ ὉΥ 66, ΡτορΘΌΪΥ ὉΥ 5.τῖδα] δἴτοσ. (Ὁ Ὀδαϊγ 
ἐτίσταται ὑψηλά, -Ξ- ΓΌ ἡ» (ἘΞ 92 1»»). ---33. Αὔἤεν ΗΙΪ. οἵ ηο" ἰδς ταϊηρ 
ἐο ΜΕϊςὮ βοταεϊμίηρ ἰα δἀἀςὰ ἱξ ἱηϊτοδυσεὰ ζεποσα νυ ὉΥ Ὁ», βοτηεϊίπιθβ Ὁ 5 οΥ 

Ὅκ; Βεζε δἵἴομς ἴῃς νῦ. ἰβ (Ὁ]ονγοά ὉΥ Ὁ ---ἴὰς ῥγερ. ἰπίτοάυοεβ ἴῃς τπἰηρ 
αἰονερ τυέίὰ ὙνὈΪΟἢ ἴδ 6 2.» ἰ5 ποῖ δἀὰςά. --- ΘΟ (Ο]]οννα 3), Ὀπϊ ἰμβετῖβ ἐχρίαπαίοιγ 

Ῥδγαβαβ: ἐπὶ κεφαλὴν δικαίου δἴϊες εὐλογία κ., διὰ ἐν καρδίᾳ αθεῖ λύπη. --- 

33. πη ἴῃ 38) ἰδ ἴο Ὀς ἴδ κδὴ 858 ἴῃς δηιτμεβὶβ ἴο πο οῦρ. Εοῦ τ Οταεῖζ βὺρ- 

65:8 009 αἰ εργαζο, ἃ σοπίγαδί ἴο ὑπ, ἴδίκθι 88 ΞΞ σβογί, ἃ ρατῖϊδ] δηι 655, 
Ὀαυϊ Βαγὰγ σοηνίποίην. ἘΒεδὰ ΠΣ». Ἐτδηϊ, : ποπ9. (65 ἐν γέλωτι ἄφρων 

πράσσει κακά, Ξ- Ἴ πΨΡ 009 ρπφα, ἢ πῃ δοοοσάδηος στὰ πο Ὁ ταῖρῶϊ Ὁς τεῦ- 
ἀετεὰ: σημα (τυΐὰ ἐρεογνρερ) 4 "παρ ο7 τναἶεν εἰσ αάέηρ ( 2» αοεε:) ισέτάρνε 
(ουεϊπείπρ 5), νιδίοβ μα Ὅὸ δἀναπίαψε ονεῖ ἢ. [ἢ "  τακε9 "250 ἃ ρτεά.; 
ΘΕ (οἸϊον Θ ἰὰ 5 (6 πη» ἔοσς ποι), δηὰ Ὁ) ἰβ ". Ἐ, -- ἢ. -ἶϑε. ἢ γδν» 
ΒΑαΪν τ τἢ 5υὉ). πτῦν ἀπάεταιοοά --- ἴμετο ἰδ ὯῸ τδϑοῦ ΜΠῪ “ δοιὰ ποῖ πᾶνε 
Βδεῖ πτϊτςα, {{ ἴξ μδὰ Ὀδδα ταςδαὶ (οἵ. ἡ 218), δῃὰ ἔβετα ἰ πο ἴγβος οἵ ἰξ ἐπ 
ἴδε Ντεβ., εχοερὶ ἰὼ ϑδδά.; ποῖ ἰβ ἴδεσε ἰῃ ΟΤ. ἃ οἶεας εχαρὶς οἵ ἴμε ἱπιρεῖε, 
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οζ ἰπάεΐ, ςαπαισιοιίοι οὗ 1» ποῖ ἰδ 13} (0 νος κοὲ ποῖς Ἰνεΐονυ) οὐ ἵπ 
]οΡ 37 (οῃ Ὑῃΐϊς βεε Βυὰάε᾽5 βοῖε). Ιἱ ἰβ Ὀεϊζετ, ψῖῖ ΘΟ, το ἴδε ἰὶ δς 
Ῥαβε., δὰ ροϊπὶ δ Ηοί, (οἵ. ]οῦ 2835), οἡ (Νορ.) 45. ΝΊ ---- -θκ ἐν ἀπωλεία 
ἀσεβὴς περιφέρεται (Διὰ δὸ 45), ψβετε ἀπ. ρετῇ. ΞΞ-, Ὅ, 45 ἴῃ [εζ. 402, δη 

περ. Ξ- μϑὲ (οἴ. ϑομίευεη., [4 5.). Αδες 5 (ὅΑ δάάς δουλεύσι δὲ ἄφρων φρονίμῳ 

(ρει. ποῖα 1133), ἀῃὰ δῆεσ ἢ καρδία δὲ ἀσεβοῦς: ἐκλείψει (ρετῆ. οοτταριίου οὔ», 
δηὰ ςΐ, 157). ΤΈς δἀάϊεϊοπς ἀο ποῖ Ὀεϊοηρ ἴο ἴδε Ηδεῦ. οτὶρί δὶ. -- - 38. ἴπ 
ἍΔ.9 ἴδε 2 ἰθ [ΔΚδὴ 88 Ἴοσωρασ. Ὁ Θ'ΘΕ, ϑαδὰ.; 1 [μὶς σετε [86 βεῶθε νγὲ 
ββου]ὰ εχρεοῖ 1) ἰῃ ἢ, δῃὰ εο 958 τεπάες; Ξ, δας φασὶ Ὀείοτε “ωηασνεενεέμπε. 
Ὁ δίκαιος δὲ ἐκκλίνας σώζεται εἰς τὸν αἰῶνα φεετδ ἴο ᾿ς ἴτες τεπάετίηρ οἵ Ἐ᾿), 
διὰ ἰϊ 15 Ὀπῃεοοβεαγυ (ϑειηϊεσ, οἰϊεὰ δὰ δρρζονεὰ ὮΥ 1.45.) ἴο οβδησςε ἐκκ. ἴο 
ἀκλινής μνπεισεγυΐηρ. 

26. Τὸ εἰυργαχὰ. 

ΑΒ8 νἱβεζδσ ἴὸ ἴῃς ἰδεῖ δῃὰ ἂς διιοῖος ἴο ἴδε εγεϑ, 
80 ἰδ ἴδε εἰυσροτὰ ἴο ἴποος Ὑ8ο βεπὰ δἴπ. 

Α 5ἰτρ]ς σοπηρασίβοῃ, υδίεγηδσυ-ἰογηδσυ, Ὀαβθὰ οὴ βοῆς ρορ- 
ὉΪΑΙ βαγίῃν. Τῆς ἴειτη τεπάοτγοὰ υἱπόραν ἰδ υϑεὰ [ῸΣ ΔΩ δειὰ 
ἀπηϊ τρδάς ἴτοτι ἴδ6 )υἱες οὗἩ ἴῃς ρσταρε (Νυ. δ᾽, ἰοσυϊἀάςη, τπεσε- 
ἴοτς, ἴο Ναζίσ 65) --- ἰἢ βοης ἔΌσιωβ ἰϊ ν)γᾶβ τε τεβίηρ (Ευύ. 2.5), ἰῃ 

ΟἴΠΕΙβ υὑηρίελβαπὶ (ψ 69.233); 5:6 ῃποῖς οὐ 25. Ηἰἷἴϊζ., Εν. 
ΤΟΏάοσ, ἰῃ ϑεοοῃά οἷ., ποῖ 50 πὸ]: 4Σὴ λένι τολο, ἰαϊεϊηρ ἴῃς ΗἩςδ. 

ποχὰ 85 ρἷυ. οἵ πηδ᾽εϑῖν (Κα ἴτε ποτὰ ἴοσ ργ). Οτκ., ἰῃ ἤτβιε εἰ. 
ἄς μρρῖῤε (τω) ργαρβές, Ῥειῆαρβ βου] ΟἸΤΟΥ ἕοσ φϑίμεραν, δπὰ 
ἷῃ βεοοῃά οἷ. “9 ἐς ἀσευάκεεμεες ἐο Ἴλοες τοὴσ ῥγακδίεό 152. πιο ἢ 

δᾷτεοβ ψὶ}}] ψιῖ8 τῃ 6 οἰ α] ἴοης οὗὨ 1Π1|85 σμδρῖθσ, ἢοΐ 50 ν|ὐὶ]] στὰ 
ἤχβι οἱ. [ζ 8 ῬτΟΌΔΌΪΥ ἃ τηϊβγεδάϊηρ οἵ οὖν Ηδῦ. ἴεχι. ὙνΒεῖμοσ 
τῆς ῥτονεσὺ οτἱ κί η ΑΙ βἰοοά ἰπ [15 ρίδος 15 ἀουδιδιὶ ; ἐξ τεβοτα 8165 
ἴῃ ἔοστω ἴῃ δρῇοσίϑπιβ οἵ Ἅἢβ. 25. 26. 

21-29. Οοπίταεϊοα ἑοτίπποε οὗ τἱβ)ιίθουα διὰ τϊοϊκοὰ. 
27). Τε ἔδαγ οἵ Ὑδπεῃ ῥγοϊοηρβ 1Πξς, 

Βαϊ ἴδε ᾿πἴε οἵ ἴῃς υυἱοϊκεὰ νυν} ὈῈ ἐμοτίεπεὰ. 
28. Τῆε δορς οἵ ἴδε τὶ φῃίεουβ ν}}} μανς ἃ ρὶαὰ ἰβδιιε, 

Βαϊ [δε εχρεοϊαϊίου οἵ ἴμε νυ]οϊκοα νν}}} ρετγιβὰ, 
29. ΔΝ Ὦ ἰδ ἃ βισο:ρμοϊά ἴο ἴῃς « πιβῃ οἵἉ ἱπῖε τι, 

Βιυϊ ἀεδίγαοιίοι ἴο ἴῃς νοσίκεῖβ οἵ ἰπίαυ γ. 

7. Απειμεῖς, ἴΕΓΏΔΙΥ. 950 3.5 δῃὰ ΓΊΔΩΥ ΟΠΕΙ ραᾶ58ᾶβδ5 -- 
Ἰοῃρ ἹΜε, ἃ βαρτγοτὰς δ] εβδίῃρ πῆθὴ ἴθετς 15 ΠῸ ἢορε Ὀεγοπὰ [ἴῃς 
ετᾶνε, ἰβ ἔπε τενατὰ οὗ Ρίεῖγ. ὙΤῃε βᾶρε ῬγΟΡΔΌΙΥ ταΐηκα Ὀοιἢ οἵ 

ὨΔΙΣΓΑΙ] οαυ1565 (βοντίοϊν, εἰς.) δ5 ῥσοάυοίηρ τηΐβ τεβυΐτ, δηὰ οἵ ἱπι- 
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ταρϊδῖς ἀϊνὶπα δοϊϊοηῃ. Εἔος ὧὗ ἴῃς Ηδεῦ. ἢα5 σ'Ζγς ἴῃ ἢγϑβί οἱ. 
γεαν: ἰῃ ϑεοοπά οἱ. Ου “αν 97 γαλιυεὰ δες ἠοῖο οὐ 1ἷ.--98. Ατ- 

ἰδεῖς, ἴετηάγγ. [{ϊὶ ἴῃ Βχβὶ οἱ. ζὴε ἀσβε 97 “4ε γίρλίκομς ἐς ρίσα- 
πεῖς. Τῆς τπουρῆῖ 15 50 5: Δητ δι (μαι οὗ ν.᾿" 5 --- ἰῆς αἴτὰ οὗ 8]]} 
τος, βοοὰ δηὰ δά, ἰβ ΒΑρρ᾽ ἢ 688 ---- ἂς ολυ86 18 Ὠυτηδη ἰανγ ἀπά 
αἀϊνίῃς ΠΟὨΙΓΟΙ --- ἴῃς ροοάὰ ν}}, ἴ[ὰς Ὁδά νν]}} ποῖ, ψαὶπ δὶ ΤΠΕῪ 
νίϑῃ. Οἱ. ]οῦ 812 Ψ 1122, ἀῃηὰ 80 ἐνεσγνπεσε ἴῃ ΟΤ., ἐχοορῖ ἴῃ 
τὰς Ξρεδοῆαβ οὗ ]οΟὉ δπὰ ἰη Εοϊεβίαϑῖεβ. Τῆς δρδογίβγ ἰοοῖβ ἴο 
τῇς εἶοβς οἔἁ 116. ---39. Απῃιεῖο, τοσγηασγ. Αοοογάϊης ἴο ἴδε 
Μαξοσζεῖϊς ρυποϊυδίίοη ἴῃς ἤγδι ᾿ς τοδὰβ: Ζ εροηρλοζα το 2ε77εε- 
δον ἴς ἑδε τύᾶν ο΄ γαλινεὰ, ἴῃς ράδγα δ! βπὶ τεαυΐγο5 ἴπδὶ τὸ τοδὰ 
(σι Οτκ.) 2εγζεε (οτ, γίρλίξοις, οἵ, ῥέρμε) ἰηβιεδαὰ οὗ 2εγγξεδοη. 

Βαϊ, 25 εἰϑενῆοτε ἴῃ ΟΤ'., 1 15 αἰνσαγβ Ὑδμνε ἢ δἰ πι56},, δηὰ ποῖ ἢϊ5 
“παν, ἴῃδὶ 15 Ἑα]1δὰ ἃ βἰτοῃρῃοϊά, ἴδε Ἰίης τωυβὲ δε ἰτδηβἰαϊθά : 
γαλινεὰ ἐς α εἰγοπρλοίαί ὦ λΐνε τυλο ἐς ῥεγζεο ἐπὶ ἀὲς εσαγ, ἴμαῖ ἰ5, 
Ὁ α "απ 97 ἐμήρνν. Τῆς Ἄσοπορροῃ ἰ85 ἴῃς οἰά- Ηεῦτενν ομς, 

τπαὶ τῆς τευ υθου5 οἵ σοὰ ἱπ [Πἰ5 1 ἀγὸ ἀεϊοτιηίπθαὰ ὈΥ τηθῃ 5 
τλοσὰὶ σμδγδοῖοσ. --- Πεη (45 ἴῃ ΕΝ.) ἴῃς “νὰν οὗ Ὑδῆνεμ᾽" ἰ8 
κε 45 ϑυδ)εοῖ οὗ ἴα βϑεηΐεποθ, [6 υὑπάοιβιδηϊηρ ἰ5 ἴπδῖ [Π6 
ἀϊνίης φονοτητπηεηϊ οὗ ἴδ6 νοι] ργοάμυςοαβ ἴῃς ταβυ}8. πατηθα ---- Δῃ 
ἰάοα ἀρρτορτίδις ἰῃ ἰἴ8ε1[ (8ες ΕΖ. 18 ψ 18᾽5 3.35.)),. δὈὺϊ “ βιτοῃρ- 
δοϊἀ " 15 ἃ βἴτδηρε ῥτδαϊςαῖς οὗ “ νὰν " (οΥ “τηεϊῃοὰ οἵ βονετγῃ- 

πιεηῖ ἢ}, δῃὰ ΟΤ. υϑᾶρς 15 ἀραϊπϑὲὶ 81. ἢ} ἃ ΠσΟηϑἰ ΓΙ ΠΟ. --- Ιῃ τῃς 

τταηϑϊδιίου πεῖα δάἀοριοὰ γαλευεὰλ ἰ5 ἴῃς βυῦ)εοῖ οἵὗἨ ἁ τῃε ὙΠο0]ς 
ςουρΙὶςεῖ, τὰς δι ο815 Ὀεΐης ἰουπὰ 'ἰπ ἴδ ὑνὸ τροπλρεῖβ οἵ ἴῃς 
Ῥτεάϊοαῖς, σφοηρησλά, οἴς., ἀηὰ ἀεύγωεδον, εἴς. ΘῈ ΤΩΔΥ 8150 

ἴακε τῆς βδοοῃὰ οἷ]. ἃ5 ἃ βεραζδῖς βθηΐδθηςς, δηὰ γϑηᾶεσ: ὀμΖ Ἅἴ- 

“ἔγωεδον τοῖῖ δέ ἡ ἠλε τοογξες 97 ἐμέφωεέν; τὴς δηξ ἢ 6815 γι}}} ΤΏ θα. 
Ὀε δ Υ Ὀεΐτδθῃ ἴὰς Ρῥτοϊοοοη βίνοη ἴο (ῃς τἱρπίεουβ δηὰ ἴδ 
πίη νἱϑίϊε ἃ οἡ ἴῃς νἱοκοά. Τῆς οδ)]εοϊίοη ἴο [ἢ15 τορλἀθσίηρ ἰ5 ἴμαὲ 
ἰξ ἀοε5 ἢοῖ τεοορηΐζο ἴῃ 6 βγπίδοιοδὶ ρᾶγα  ]θ] 5πὶ Ὀεΐτγοοη ἐὐνηφλοίά 

Ὁ ἐλε φεγγεοῦ ἀπιὰ ἐφεήγμεηοη ἐσ τάδ τυογξενς 97) ἐπέφωεέν ν Ἀϊοἢ 19 
βυφρεκιεὰ ὮὉγ ἴῃς ΗςΌ. --- ὈΟΪῃ ἜΧΡρχαεβϑίοῃβ ἀρρθᾶγ ἴο ὃς ῥτεάϊοδῖοδα 
οἵ γαλινελ. ΤὨΘ βθοοῃά οἷ. τδουτϑ ἰῃ 21᾿5, οὐ τι ἢ 866 ἠοῖδ.. 

80. Ῥοζίβδῆθδοο οὗ [πο τἰ ριΐοου. 

Τῆς τἱρδίεου νι1}} πενεσ ὃς πιονεὰ, 
Βαϊ [δε πίοϊκεὰ νί]] ποὶ δοϊάς 'π ἴμα Ιλ ὰ, ᾿“ 
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᾿Αηπιδεῖς, ἴότηδῖγ. ΤΏς ρεηεγαὶ ἰάθα ἰβ ἴῆς βδπης 45 ἰῆδὲ οἵ 
ν.5, Ὀυϊ ἴῇοτα 15 ΒρεοΪΔ] σείεσεηος ἴὸ ἴῃ6 Ὀτίν]]ερε5 οἵ οἰ ΠΖεΏ5 ΒΡ. 

Τῆς βεηθμπηεηϊ οὗ ἰονθ οὗ ΘΟ ΠΥ μὰ τοϊηίοσοεὰ δπιοηρ ἴῃς [5γδε]- 
1ῖε5 (Δῃὰ ῥτοῦδΪΥ ἴο βοῖὴς δχίθηϊ ἀπιοηρ ΟΙΠΕΙ ἀποίθηὶς ϑεῶς 
ῬΕΟΡ]ς8) ὈΥ ἃ ἀεδηϊϊα νον οὗ με τεϊδίοη Ὀεΐπεεη τὰς ἀεῖῖγ, τὰς 
εἰζεη, δηὰ τῃε Ἰαπὰ. Τῆς ἔανοσ οὗ ἴῃε ἀοἰ τ ναβ οοῃῆπεα ἴο 85 
ον ἰδηὰ δηὰ ρεορῖς, δηὰ ἴδ Ῥγοβροσυ οἵ ἴῃς τηδῃ νγᾶς ἰηβερᾶ- 
ΤΔΌΪΥ σοηηεοῖοα πιὰ ὨΪ5 βῆαγε ἰῃ ἴῃς 50]. [Ιη δηςίδηϊ {ἰπ265 1815 
νίενν νγὰβ ἢοϊὰ ἴῃ ἃ οσυᾶς, ὑποῖῃίοδὶ νὰν (1 ὅϑ8πι. 262) ; ἴῃ Ιϑγδεὶ 
τ ντᾶβ τδάυδιν ρυτπεὰ ὉΥ ἱπιο!] δου] δηὰ πηοσαὶ στονίι, Ὀυϊ 
ΠΟΘΕΙ͂ ὙΠΟΪΪΥ ρίνει Ὁ --- ἰἰ τγᾶβ δἰνγαγβ ἰὼ ἴῃς ἰδηὰ οὗ (απᾶδη ἴπδὶ 

ἴδε ἤη] Ὁ] βϑίηρ νγᾶβ ἴὸ οοπῆς ἴο ἴῆ6 Ρδορῖὶθ. Ὅς ῥσορῇῃεῖβ ἰηἴοτ- 
Ῥτεῖδα Ὄχὶ]ϊῈ δ5 ἃ ἴδ ΟΓΆΣΥ ΟΟββϑῇοῃ οὗ Ὀτν ρα, ἃ ὈΥΟΡΑΙΓΔΏΟΩ 

ἴοτ ἃ Βίρμογ ἀςβίηγ (7[ες. 273 ΕΖ. 30 158. 53). Ὑδῦὺβ ροββεβ- 
βίοῃ οὗ τῆς 5011, ἀνε! ηρ ἴῃ ἴὰς ἰδηὰ, σάπια ἴο Ὀ6 ἴῃς Ξγποηγτ οἵ 
τῆς δίγηεβὲ Ὁ] βθίηρ (Ψ 47}, οἵ. Μι. 55), δῃηὰ 15 830 υϑεὰ δἢετε. 
Τῆς εχργεββίοῃ τοϊδίποὰ ἰἴ5 νδ]άἴγ ἴῃ τῃς ατεεῖ ρετοα ἴπ Ξρὶϊε 
οἵ ἴῃς ἀἰϊδρετβίοηυ. οὗ ἴδε ρεορὶς (οἷ. θη. 12 Β5. 36} Εποοῖὶ 8ς-- 

90). Τῆε τείδγεηος ἰῃ ἴῃς ἢχγϑβὶ οἱ]. (45 ἴῃ! ράγα! ο θπλ 5 νγ5) 15 
ἴο Ῥδιγβίοδὶ ρειτηδηθῆςς, ποὶ ἴο ἴδε πιδίηϊδηδηοςε οὗ τηογὰὶ ἰμιορτίηγ, 
566 Ὠοῖεβ οἡ 1: 2.5 

81, 83. βροδϑοῖι οὗ τ κυύδου δπὰ τὶϊοκοὰ: ΤῊς Ἐχργεββίοηβ ἃσὸ 
δοῖ ῬΕΓΘΟΙΥ οἰἶδασ; ἴδε ἰοχὶ 15 ρεσπδᾶρβ ἰῃ ἀϊδοτάοσ. Τῆς Ηδεδ. 

: ᾿ 31. ΤὮε τοῦτ οἵ ἴδε τἰρδίεους υἱΐετε υγϊβάοτι, 

Βυὶ ἴδε ἴοηρυς οἵἉ ἐαἸδεδβοοὰ 5841] Ὀς οὶ οἔ, 
32. Τε 1106 οἵ ἴδε τἱρβίεουβ πον δὲ 15 δοοερίδοϊε, 

Βαϊ ἴδς τοουϊἢ οὗ ἴδε νυι]ἱοϊεὰ ἰ5 ἐαἸβεμοοὰ. 

81. ΑπΕπεῖο, ἰςγδτγ. ΤὨς οδυδαῖϊνα Β6Ώ56 “7257 56 615 ἴὸ ὈἊς 
τεαυϊγεάὰ ὉΥ͂ ἴῃς οσοπποοιίοη ; ὃδυΐϊ οἰδεντῆοτε (ψ 62.0.0) 9.21.12} (ῃϊς 
ἕοττα οὗ ἴῃς νοῦ τηθδηβ “ῤγονΐ, γοῦν, ἑπεγέασε (ἴλ6 οδυβαῖίνο ἔοττω, 
»παξέ γγοῖυ, Οὐσὰτβ ἰῃ ΖΕΟΝ. 9.7). ΑΒ ἴδε τεχὶ βίδηϑβ, ἴῃς δηθίηε- 
55. 18 ΣΡ] οἱ. [Ιπδιεδὰ οὗ βαγίης ἴπδὶ ἴὰς ἰοηρυς οὗ ἴδ6 πὶοκεὰ 
μήζεγς οἷν οἵ γαδελοοα (45 ἴῃ ν. 5), τὰς νεῖβς, Ἰοοϊκίηρ ἑογνασὰ ἴο 
σΟὨβοαυδης 68, ἀφοίδγοβ ἴπαῖ 1ἴ 5..8}} Ὀς εωϑ οὕ, ἴῃε ρτονετὺ πῃ 4.1} 
ἕοστα πουϊὰ ὃς: ἴδε τἱρῃϊθουβ 5ρεαὶς πϊϑβάοῃι, οὔεγβ σοά, δηὰ 
Ἰῖν68 ---ἰἂε νἱοκεὰ βρεᾶκϑ (Ὁ]]γ, ἀϊβοῦευβ, δῃὰ ἀΐθβ. [ἱ ἰ5 ἃ τερεῖ- 
του οὗ ἴῃς [ΔΙΔ]]ΠἸατ ἰάεα οὗἨ ῥγεςῖϑε σοι ρεηβδίοῃ ἴῃ τπὶ5 Επ; οὗ 
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ὁ 362 3.5 τοἾἈ9 1.245 (1ὴε σείεσεῃος ἴῃ ἴδε Ῥβαΐπιβ 18 σε οΓαὶ 
1ὸ ὩΔΏομδὶ θη 5) Ρὲ. 45 το" 11215}9 5:57 Ἐπ], τοῖΣ 15, οἷς. --- 
323. Απεϊῃεῦς, χυδίοτηδιγ-[ἜΓΏΔΙΥ (ΟΣ, ᾿εγηδιγ- Ὁ Π21γ). Α βἰ πρὶ 
οἰδιειηςηϊ οὗ ἴῃς ἀϊβετεηος Ὀεῦνεο ἴῃς υἱϊοτδηοςβ οἵ ἴῃς ἵπο 
εοἶλβϑεβ οὗ τευ. “εεεῤῥίαδέε 18 ταὶ ψὨϊο ἢ ρῖνεβ σοηϊεηϊ, ρἰεάϑυζα, 
το τδη (ΕΞΙΒ. 15) οσ ἴο σοὰ (Ρι. 85 ετἱ τ᾽, εἴς,, 158. 495, δηὰ, ἱπ 
τὰς δου δοίαὶ τἰτυδὶ, 1ν. 225, εἴς.). [πο Ἰδῖῖες οἂβς ἴῃς ἀϊνίης 
Ὠᾶτης 15 αἰνᾶγβ ὀχρζεβϑθὰ οἰβονθεσα ἴῃ Ῥῖον., δηὰ ἴῃς γείεσεηος 
Βεῖς τηῦβὲ ες ἴο τδῃ. Οοοά πηςῃ, (πε Ῥσονεσὺ 58γ5, ΕἸ ΡΙΟΥ τὰς 
δίποεῖς δῃὰ Κιμανγ ἰδλησύυαρε ἴμδὶ ψίνεβ το ρῥἰεᾶδσυσε. Οἡ ἴῃς 
οἴδεν μδηά, ἴῃς μαζξε ἰδηρυάρε οὐ Ῥδὰ τηθῃ, (ῃς ράγαὶὶο  5π) βδυρ- 
ξεϑῖ5, 515 ὉΡ βι Πεβ. ὍΤῆο γοὶὺ ἄποεν, ἃ5 ῥσοαϊοδῖς οἵ ἀξε, ἰδ 
βοιιοννῃδὶ βδίσδησαε. [Ιζ τοῖρῃϊ Ὅς ἰΑΚοΏ, 45 ἰῇ. 125, ἰῇ ἴῃς 8656 

γφαγς,  αγε αἰξηδοη ἐο, Ὀὰὶ τὰ 5Βῃουϊὰ ἴδῃ ὄἜχρεοὶ 6 γερλέξοως 
Ὃπᾶπ 85 υῦ)εοςῖϊ; Ποῖα νὰ 5881} Ὀεῖίεσ, σὶ τὰ Οτκ. δὰ Ηἱιζὶς, τεδὰ 

μίγ." Ὅς ῥγονεσὺ ἀθῆμῃοβ τηξη 5 ἍἽμασγδοίοσβ ὮΥ ἴῃς πδίυγε οὗ 
ἰδεῖς 5σρεςςῆ. --- [ἢ τὴς ἔουσ οἰδυβε8 οὗ ἴῃς ἴνο νεῖϑεβ ἴβοσα ἰ5 Ροβϑ- 
5:0]7 ἃ οἱδϑῖς διτδηρειηεηῖ, ἴῃς ἐουστἢ οἷ. Δησνεσίηρ ἴο τῆς ἤχει οεἷ., 
διὰ ἴδε Ξεοοῃὰ ΟἹ]. ἴο ἰδὩς τμϊτὰ ο]., 5ο δι ἴδ 5ἰπηρὶς ἴοστα πσου]Ἱὰ ὃς : 

Τῆς παουϊὶ οὗ ἴδε τἰρδίεουβ πἴἴοτα νϊβάοσω, 
Βυϊ ἴδε τιοῦτῃ οὗ ἴδε νἱοϊκεὰ [δἸεεδβοοά. 
ΤΒε 1105 οἵ τῆς τἰρβίεουβ αἴἴεν δαὶ ἱβ δοςερίδῃϊε, 

Βαϊ τδε ἴοησις οἵἉ ἐαἸξεποοὰ Ὑ1}} Ὀε ςυϊ οβ, 

38. 15" Θ παρανομία τιδγ -- πῦψ (ΒῈ ὑγγη); Ὑβείδετ χρωμένοις τερτεξεηῖ 
νὴ οἵ δόζως οἵδεσ πγοζὰ ἰβ πποετίδίῃ. --- 38. Ἐ᾽ γύγῇ ἀφβε; Θ ἐνχρονίζει, ἰατέν 
πες (Ὀεοδυσς ἴδεῖε ἰ8 δἴνγαγβ δ0ρ6), οσ, ἰεβ8 γοῦν, ἐς αἶγίεν»εα (Ὀεοαῦτς 
ΟΪΥ ἃ Βορ6), οἵ βεζῆι. γεργεβεηῖδ βοῖας οἴδες Ηοῦ. νοτὰ, 85 ὝΠΝΓ. -- 39. 3) 7; 
(' φόβοι, α5 ἰπ υ., 55 (νι ποῖς οἱ λοιποὶ ὡσαύτωε) ὁδός, Ὑ{ὩϊοὮ τῆλ ὈΣ 
οὐπίοιτωδοι ἴο 3, οὐ τηδὺ ὃς οτίρίῃαὶ δ. --- Β᾽ ὈΓ ταῦεὶ Ῥε ρμοϊπιεὰ ογι; Ὀε. 
ταρρεεῖς ἴμαὶ με Μαβογεῖες βετὲ ροἰπιὰ {μῈ ποτὰ ἃς βυῦραὶῖ. Ὀεσδῦρδε ἴδε δα]. 
ἰς ποῖ (οπηὰ εἰβενγβεσε υἱτ ὑσεῖχ. ὉΓ ὁοοῦγα πίῃς ἔσμες ἴῃ εἰπίοδὶ ϑεῆβε (ἴῃ 
Ροεῦοδ] Ὀοοῖ5 οὨΪγ.), ἵνῆίος οὗ ΡἈγαίεαὶ Ῥυσν (Ορηῖ. ς5 63), οπος οἵἁ βοοῖδὶ 
μαδίταάς (εξ. 2557); ἴξ 8 δῷ εἰιίςαὶ ἴοση οἵ ἴῃς Ἰδῖεσ ᾿πεγαΐαγε (70, Ῥεδ. 
Ρη).-81. Ὁ 22) ἰδ ἀουδιίι}, 5βίπος ἰξ εἰδενοσε τρθδηβ “9γομΐ, ξῆσιν, πὰ 

ἐνε ΗΠ. ἴ8 Βασαν βαιϊϊδίαοίοιγ; Η112.᾽5 ετηεπἀ αἴίοι 7)9»3) ἐβ ποῖ ἱπωρσορδῦϊε. 
(95 ἀποστάζει τον ΞΞ 31") οἵ ἢ)" (7ἅξ. ἴῃ [.45.}, οἵ δ Ὀς εἶτοῦ ἴος ὀσίσταται 
(0 ΘΒ 32 45}-- Ωὴ (45 ἴῃ νυ ϑβὴ), -- - 83, Ἰ) }»υῸ; νὲε 5βουἹὰ ργοῦδθΥ τεδὰ 

53) (εἴ. 152). 

40. Ἰοὺ 335, πεσε ἔδεσε ἰ5 ἃ αἰπγίϊαν αἰ πο ἢ, δὰ ἴὰς βεοοβὰ οἱ, ἐοιυϊὰ ρεῖ- 
Ὧδρα τεδὰ: κεν ἀὴρ: ρεαὶ τολαὲ ἐξ τἰπδέγε, 
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ΧΙ. Τίιε οοπϊεοϊβ ἕο εἰηίϊτ ἰο ἴΐοσδς οὗ οἷν. το, Ὀὰϊ ἰδεῖς ὅγε 
βϑενογαὶ ΠΟΥ βτουρα, 45 ν"Ὁ ἢ, 155. 3.8 

1. ομοεῖγ. Ὁ 
Α ἔαϊδε Ὀαΐδπος ἱδ δὴ δροιηίῃδιίοη ἴο Ὑδανεδ, 

Βαϊ ἃ [πεῖ νεῖ ϊ ἰ5 γε] - Ρ] εδδίηρ ἴο δἰπι. 

Απειεῖς, τογῶδεγ. Ημ ΒΥ ἰῃ σοπιπλοσοίαὶ ἀςφαϊϊηρ. 80 τὸξ 
λο 5, δηὰ οἴ, το ; ἴοσ ἴῃς φαγί ϊοσ ἰοραὶ ργεοθρὶ ες Ὀϊ. 2." ΕΣ. 
45 [κν. το. Οὐ αδορεέμσῆοη 566 ποῖς οὐ 3Ἶ; οὔ ρίθαι!ν τίτιδ]- 
ἰϑιῖς, ἱξ ἰαίεσ δοαυϊγεὰ δὴ δἰθ! 08] τηδδηΐηρ. Τα ταοσγαὶ σταὶς 5 
Βοτς οοππεοϊεὰ ἢ ἴῃς αϊνίῃς π|}]. 

2. Ῥτίδο απὰ Βαπιηεγ. 
Ὕπεη ρῥεΐάς οοσηεβ, ἴδ οοταεβ ἀΐερτδος, 

., Βαῖ «ἱτὰ ἴῃς Βατα]ς ἰ5 πϊβάοαι. 

Απαιϊῃςοιίς, ἴογθαῖγ. γέάε ἴα μαῖὲ δῃ ονεγγεεηίηρ β86ῆβε οἵ 
οπε᾿β ἀεϑεγίβ, δηὰ ἴῃς ἀμνηδάξ ταδῃ ἰ οὔθ ψῆο ἀο68 ποῖ ονογεϑίι- 
ταδῖς Ὠἰπιβεῖζ; ἴδε ἰδίτοσ ἴδστῃ ἰ5 ἰὴ ἴπε Ηδῦ. ἃ ἀϊβεγεμῖ οπε ΠΌπι 

τμαὶ 50 τεῃἀεγοὰ ἰῃ ψ 9.5..15 δηὰ εἰβενδεσς (πο ρσοροσὶν Ξε δέφες) ; 
ἰξ οσουτβ ἴῃ Μίς. δ' οὗ δυπι]ν Ὀείοτε σοά, δὰ πιρις Ὀς 30 ὑπ- 
ἀετβιοοα Βεγε "; Ὀαΐῖ τῆς σοπίεχὶ ϑυρρεβῖβ (Ὡς ποτα βοπογαὶ 9696, 

τείεττίηρ ἴο ταϊδιίοπβ Ὀείγεθῃ πλδῃ δηά τηδῃ : 48 ἴῃς μαυρΠΥ ταδῃ 
τρᾶκο8 ἐποιηῖεβ, ἰδ ορροβεά δηά ονοσῆτονῃ, 90 ἴῃ 6 ταῦ ]ς τηδῃ ἰ5 
οοπιρίαἰδαηὶ, ἀνοί 45 ἀπίδροηίϑτηβ ἀπὰ ἀΐβρταςς, ἀπὰ ἰ58 τβετγεΐογε 
τῖβε. ϑυσἢ ἀρΏΘΑΙΒ ἴο Ὀ6 ἴῃ Δη 6515: τυΐταρνε ἰηνοῖνες ἴἢ 6 

ἀφηον ΟἹ έαεέ ἩϊΟὮ τὰ ταῖρῃϊ ὄχρεοῖ ἴο Ὀ6 Ῥυΐ ονοῦ αραίπϑι ἴῃς 
ἀξρνγαςέ οὗ ἴῃς ἢτθι οἱ. Ὑέαον Ὠετς ΞΞ ροραῖ τερε ἐπ τυοογἷδ 

γείαἥοης, τἰῃουἢ 1τ πιᾶγ αἶϑο ἱηνοῖνε δοαυδίπίδπος στῇ δηὰ οὔε- 
ἀΐεποςε ἴο ἴῃς ἰαν οἵ οά, 45 ἴῃ οἶ5. 1:-9. Τῆς ἴοττη φ για οσοῦτβ 
τ 88πι. 17 ΕΖ. 7} 76τ. 49.5 (μά τῇς 4ἀϊ. ἴῃ Ῥ55.). Ὑ1Ν ταῖς 
Ρτονετγὺ οἴ, 132} τς 1618} 1813 ,λό, Δῃὰ τῇς ΕὩρ. “ρπάς μ|}} πᾶνε 
ἃ (2]},᾿" δῃιὰ ίου οἴπες ρᾶγαὶοἷ8 β8εὲ Μαίδῃ. -- Ιηϑϊοδὰ οἵ δὰς ἀμωμηδέξ 
ἴῆς [4ἴ. 45 λων, σοῦ ρίνεβ ἃ ἀἰγεοῖοσ σοηϊγαβὶ ἴο φγέσε, 
τουρὰ ἰξ 58 ῥτοῦδ ον ποῖ ἴῃς οτρίπαὶ! Η Ὁ. τεδάϊηρ. 

Φ [ἢ τδ6 ῥγορδοῖβ δπά Ῥξβδίπις 8}} (δίηρσε ννἰοῖ οοσλα ἰμίο τίνδῖσυ τῖ ἢ Ὑδδσσεῖ 
διε τεχζατάοα δ5 ομῥεςις οἵ Ὠἱς ἀἰτρίεασυτε, ἰο ὈῊ οαεὶ ἀοτη; (δὶς ἰὨδοοταῖδο δεῦξα 
οἵ ἡγίαε ἰδ ρσοΌΔὈΪΥ οἱ ἰδ οτς τηεαπὶ ὮΥ ἴδε ρεονυοζ. 
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8-6. ΤῊΟ ΞαΥ δ ΡΟΥΤΟΥ οὗ φοοάποεδ οοπίταεϊθα τι [δ 6 ἀθ. 
εἰσυοῖῖνο ΡΟΣ οὗ ΟΥἹ]. Τῆς ροίηϊ οὗ νίενν 18 ἴῃαὶ οὗ ουϊνατά 
οομρεδηβαίίου ἰῃ [6 ῥσχεβεηῖ 116 δοςογαϊῃρ ἴο πιοσὰὶ οἰδγαοῖεν. 
Τῆς οσουπεηος οὗ ἴδαβε 510 ΠΕ ναιγίηρς ἴοστηβ οὗ ἴῃς βᾶπη6 ἰάδα . 
δυρρεθῖς ἴῃς τεδορίηρ οὗ βοβοοΐβ, ἰῃ πιο βασοβ που 5θςκ ἴο 
ἱβουϊοαῖς ἃ πιπάδιηθηϊδὶ ᾿πουραϊς ὉΥ τερεοη. 

3. ΤΒε ἱπίερτι οὗ τὰς ὑρτῖρδς ψ}}}} χυϊάς τπ ταὶ, 

Απὰ ἴδε νυἱοκεάῃεβδ οἵ ἴῃς νϊοϊκεὰ τἢ}} τοίη ἴΠετα, 
4. Εἴοδες ῥγοβὶ ποῖ ἴῃ ἴπε ἀδὺ οὗ νταῖὶ, 

Βυϊ τὶ ρῃϊεουδηεβα τεξοῦες ἔσομι ἀςδίῃ. 

ς. Τῆε τἱξειϊεουξηεβδ οἵ ἴῃς ρετίεοϊ διιοοιῃς δἰβ ραίδ, 
Βαυϊ τδὲ νίοκεὰ ν}} (411 Ὁγ Ὠΐ5 ψἰοκεάμῃεββ. 

6. Τῆε τἰρμίεουβπεξα οὗ ἴῃς ἀρτίραὶϊ ν}}} βανε ἴμεπὶ, 
Βαυὶ ἴῃς νἱοκεὰ ἄγε οδυρῆϊ ἴῃ μεῖς οσσῃ ἀςεῖγε. 

8. Απειβεῖς, ἴοσπᾶιγ. 2 πεήερντδν ἰβ τοοσϑὶ ρεγέεοϊηδϑβθ, ἐτεάοπι 
δου τηϊϑαοίηρ ---- ἰτ ἰ5 τῆς υδιν οἵ τἴθ6 μῤγήρλέ, ἴῇοβα νῆο νας 
ἴῃ τῆς 5ἰγαῖρῃι ᾿ς οὗ ἀυγ (τεοτααε) ; 90 (]οῦ 1.) 7οὉ ἰ5 οαἰεὰ 
δεγζεε απα τῤγέρλί. Ορροβεά ἴο [5 15 ἴῃς τοίοξεύμεες (ἀενίδ- 
ὕοῃ ἴτοτα ἴδε Πρ αν, ὙτοΏρτ 655) οὗ ἴῃς τοΐεξεδ,; τἢ18 1λ8ῖ ἴοστω 
ἀοεβ ποῖ ταργοβοηῖ ἴῃς Ηδοῦσον ποσὰ υδυδινγ 80 τεπάοσεὰ ;. ἰξ 
0 6ἴ τ) 65 τηεᾶῃ5 γεέζλίς, ἴῃοθε Ὑῶο δοῖ βϑοσεῖν, ἰτεδοεσουβὶγ, 

ποῖ κεορίης ποσὰ υἱτ τη οὔ Οοά, Ὀυῖϊ, ἄοτὰ ἴῃς σοπηροίίοῃ, 

ΘΟΠΊΟΗΪΥ ἰῃ Ῥτον. Ξξ ἴ8 6 τῃογα ν Ὁδὰ ἴῃ ρεηοσαὶ. Ομέαέ τὶ ἰεδὰ 
ἴῃ τῆς τίρῃϊ γᾶν, ῥργοσυγε το]! θείην ; γμΐπ τε ἀεναβίδιο, τεάυξε ἴο 
βοίῃίηρ. Τῆς Ργονοσὺ σοηιεπρ]αῖο5 ἴῃ ἴῃ ἤτβὶ ἱπβίδπος ἴῃ ορ- 

ετλϊίοη οὐ πδῖυσαὶ, βοοίδὶ ἰδνν (ἴῃ 6 ἀρϑηςὶεβ τω πὔοηδα ἃγε Ὠυπηδῃ 

4υλ] ε5, ἐπργδν διὰ τοϊεξεάρδεε), Ὀυῖ ἀουῦ 1655 τ ἱποϊαϑίοη οὗ 
τδε ἰάςα οἵ ἀϊνίπε τονασγὰ δηὰ ρυηϊβητηθεηὶ (6 ἀρτρῃϊ, Ὀείηρ ροῖ- 
[εοῖ, ἄγε φυϊάεὰ ὉγΥ Οοά --- ἴἢε πίοκεά, Ὀείῃρ Ὀδά, ἃτὸ ἀδείσογοά 
Ὁγ Οοὰ).---4. Απατποῖς, ἰδγΏΔΓΥ, ΟΥ αυλίεγηδιγ-ἴογηασγ. Τῆς 
ἦαγ οΥ τυγαδὰ ταῦ Ὅς ἴῃς Ἐπι)ες οὗ Δὴγ οπιβίπρ οδίδϑίσορδε, 
Ὀτουριξ οἢ ὉΥ͂ πηδ οὐ αοά ; πετε, ἴοπὶ ἴῃς Ῥδγβ]]ο 5, ἴῃς τοίετ- 
ἐῃςς 5θθ5 ἴο δε ἴο ἴδε οτονηίηρ οαἰΑΒΌρΡἤ 6, ἐγαζ, ἰμδὶ ἰῃ, 

ἀεδῖῃ ρῥτεπιδίυγε, βυάάςῃ, νἱο]επηῖ, οὐ οἴποσνγίβε ὈΏΒΔΡΡΥ (ἴῃ 566- 

ομὰ εἱ. ΤΑσῃ. μ25 ουΐ ἀφαζὰ) ; 866 τοῖς οὔ δ΄ἷδ. Ι͂ἢ ἴῃς ρτορδεῖβ 
ἴῃς ἀν οὕ τυγαίὰ [58 ἃ πδιίοηδὶ 5ἰρηϊ βοαδίίοη ---- ἴξ 5 τῇς (ἀν ἴῃ 
πῆο ἢ Ὑδηνοῖ νἱβὶῖ5 ἴῃς 5ἰπ οὗ Ιβγδοὶ οἵ οἵ οἵμοῦ ἠδοης σῖτα 
Βτηΐης, ρεϑβι]εηςς, οχίϊς, οὐ ονοσείμσου ; ἴῃ ἴδς ἩΥἰϑάοπι ὈΟΟΚΒ ἰξ ἰ5 
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ἴδε δ (υδυδ!γ ἴῃς ἤἥμαὶ ἀδαγ) οἵ τειτ θυ οα ἴοσ ἴδε ἱπάϊνϊάυδὶ 
ΒΊΏΠΕΙ, Τὴὴηε νεῖβε ΟΟηΙΤαϑῖΒ Ι͂ΏΟΓΑΪ δηὰ ὩΟΏ-Τ Τὰ] ἀείεηςεβ 
δραϊηβὶ τηϊβίοσίυῃς ; γίολές βεθῖηβ ἴο βίδηα (οσ ΔΩΥ βοοὶδὶ ὩΟο;-οσαὶ 
Ῥονεσ, ψὶ τ τῃ 6 ἰτῃρ]οδιίοη, οὗὨ σουζβο, ἴδδὶ 1ἴ 15 Ὡοΐ 4116 πῖῖἢ 

τεοῦϊτυάε; εὖ Ψ 49ς.: Ἡδετε, 5 ἰῃ ἴῃς ῥσεοδάϊηρ νεῖβε, ἴὩς ΞᾶζἊ 
ΤΩΔΥ Ὠᾶνα ἰῃ τηϊπὰ ὈοΙὰ παῖιγαὶ δηὰ ἀϊνίῃς ἰᾶνν, Οὐ ογάϊπαιγ βοςίδὶ 
ἴλην τερατάεα 85 ἴδε ἰδὰνν οὗ ἀοά. [Ιἱ ἰβ5 ποῖ βαϊὰ ἴδδὶ τγεδ] ἢ ἴ5 ἴῃ 
186} Ὀδαά, Ὀυὰϊ ἴξ ἰ5 Ὠἰηϊοα (δαὶ ϑοπης τῇδ ΓΕ ΟὨ ψγοα] ἢ ἰποιεδα 
οὗ τἱρμϊεουβηθβα ἴοὸ βᾶνε ἴπεῖι ἴτοτῃ ΟΔἰΔυν --- ἃ σοπαϊοη οὗ 

ταίησε τδαὶ Πο]ὰβ γσοοὰ οὗ Ηεῦτεν βοοίεῖν οτὰ Ατηοβ ἄοπνῃ ἴο ἴθ ς 
βεοοῃὰ σδηΓΌΙΥ Β.6. ; δηγῆετε πὴ τη 5 ρα Ποα βυοἢ ἃ ῥρσονεῖὺ 
ΤΩΔῪ Ὦᾶνα οτὶρίηδίεά. --- Αἰὐρλζεουσησες ντὰ5 Βοιη δ τη 65 ἰητετρτεῖοα 
88 -- αὐνεορίνίηρ (εἴ. ποῖς ου τοῦ) ; 5ες Τοῦ. 12, δῃὰ οἴ. Β5. 205. 
- ϑαλάϊα (τοῖϊ οεηϊ. 4.2.) τοηάοῖβ ἴῃ ἢγεῖ οἷ. 427) 97 γεέρμγγεσον, 

δραϊηδὶ τς ὑξᾶρο οἵ ΡΙ., ν᾿ Ὡ]Οἢ ἴαἶκε5 Ὧ0 δοοουπῖ οὗ ἴῃς ἔπζυτα Ηἴε. 
-ὅ. Απειπεῦῖς, φυδίετηαιγ-ἴεγηαιγ. Τῆς ἤἄρυτε 8. ἴδε ἴτοτὰ 
ΨΑΥΓΑΙΩρ : ΟἿΣ τηδῃ Ὑγ8 15 βαίεἶγ ἰῃ ἃ βιηοοῖν, Ἰενεὶ σοδὰ, δῃοίδεσ, 
νϑηοτίηρ ἄότα ἴῃς τηδίῃ τοδα, βιυ τ 0]. 5 ὌνῈσ τουδὴ Ρΐδοςβ, δηὰ 
(Δ1}}5 ἱππεῖ ενδῦϊγ. ὅ6εςῈ ποῖς ου ν- ὃ; οὐ ἴῃς νετῦ “»ισοΐὰ (τρᾶκε 
ενεὶ οἵ βισαϊ μι) δεὲ 44. Τῆς ἀρθῆοὶδβ ἅτ ἤεῖα ἀρδίη αυ δ} 65, 
σίρλέεομσηεες δπὰ τοϊοξεάμεες, αϑιὰ ἴῃς βαῖὴς υπΐοῃ οὗ πυτηδῃ δὰ 
αἰνίῃς ἰδνν 85 ἱπ ἴῃς ῥγεοεαϊηρ νεῖβεβ ἰ5 ἴο Ὀς υπάετβίοοα. --- 
6. Απιϊϊπεῖς, τεγηδῖγ. Αἢ ΔηΕ  Π6 515 ἈΘΑΤΪΥ ἰάεπεοαὶ τι τπῶὲ 
οἵ νι: φοοάπεββ 15 βοοίδ!]γ μερί, Ὀδάμεβ85 15 δυτι]. Τῆς ἰάεῃ- 
[0 ουα Ὀε οοπιρϊεῖς ἰ νὰ οουἹὰ τεηάδετ ἰῃ βεςοηὰ οἷ. ἐπ (οσ, ὁγ) 

τ“λεὶν οτυμ τοϊεξεάμεις. ΤῊς Ηςῦ. νογὰ (86ε ποῖα οἡ το ἢᾶ5 ἵνο 
Δββυσε δεηβεβ, σεῖγε (αἴνγαγς 6ν}}} δηὰ ἐσάανεξν οἵ ἀξείγωμεδον 
(1η" το} Ἰοὺ δ᾽ 3012); τῆς Ἰαϊζες 18 Πεῖὲ ἱδρργοργαῖς (ΚΥ͂. ἱπι- 
Ῥτιορειῖγ, νεέρολίς), ἴῃς οστΔῈΣ ἀρΡΡσοδΟ65 ΠΟΑΣΪΥ ἴτε ἰάεα οὗ 
τυϊεξεάμε::. ---- ΤῊς ἄρατε ἱταρ] δὰ ἰῃ ἐσωρὰΖ (οτ, ἔα ξέρη) 15 Ῥτο Δ ὈΪΥ 
τδαῖ οἵ ἃ πεὶ (οἴ, δ᾽ ψ 355), ΡοΒΕΙΌΪγ ἴπδὶ οὗ ἴῃς σαρίυτε οὗ ἃ οἰ Ὁ 
(1633. Το ἴοπτη τοΐεξεα οἵ ἴῃ βεσοῃὰ ΟἹ. 15 ἴπε 5δτης 85 ἴῃδὶ 50 
τδηβϊαϊοὰ ἴῃ ν᾿. 

Ἴ. Τῆς τοχὶ ἰ5 πποετίδίη. Τῆς Ηδῦ. οἵ ἢτεῖ οἷ. τεδάς : 

ὝΒεΣ ὁ νίςκεὰ σοδη ἀΐεδ, Βἰς ἐχρεοϊδιίου ρεγίδμες. 

Τῆς φεοοπὰ εἷ., ἰῃ ΤΣ ῥγεβεῆϊ ἔοστη, δῆ ΟἿΪ ὃε τεηάεγεά : σηδὶ 
4λε ἀφβε 97 ενεησλ (οι, εογγοῖῦ) ῥεγίελές. Τῆς δρβίγαοϊ σσεασίὰ 
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ἰδ ἸΔΚεη 85 τε σοῃοσζεῖς συηρ Ὁ Ἀδβηὶ (ὙΠῸ δο]ἀβ τῇς τείεσεηος 
ἴο Ὀε ἴο ἴπε Πορς οὗ [δες ἙὨάτεη οὗ βίσοηρ τηθ), δηὰ Ὁγ Ὦςε. ; 
ναὶ τδς ἴειτη (45 Ὀς. Ῥοϊῃίβ οὐ) ἰβ ὩΈΝΕῚ εἰβενῆεγε υϑ6α ἴῃ Δ 
εἴδιοδὶ βεηβς, δπὰ (Ἰβουρὰ ἴπε ἱπδάεαυδου οὗ 5βιγεηρίῃ, 85 οὗ στίομεβ, 
ν.", τοῖρῃϊ σοποείνδοϊυ Ὀς τεΐειτοὰ 10) νὰ ἐχρεοῖ ἃ ἀδβηΐϊε οἰ ἢ]ς δ] 

ἴειτῃ 85 δεαυϊνα]εηὶ οΥ ορροϑβίϊε ἴο ἴῃς τοίεξεά οἵ ἤτβὶ οἷ. ; ποῖ ἀοε5 
ἴῃε σοῃοζεῖς 86ῆ86 ΟΟΟὺΓ Οἰδοοτο. ΤΏς 5εῆβε ἐπέφων, τυΐεξεα- 
πέ:ς οἵ τοίεξεά, μη 1 πιιθουϊ βυρροτὶ τοῦ ΟΤ. υϑᾶρο, ἴδε 
Ῥἷυ. (ἰσυπὰ Βετε) Ὀείηρ Ὠένοσ εἰβενθετε 50 ερίογεά. Τῆς σϑῃ- 
ἀετηρ “σγγοῖῦ (Ἐπ.) οἵ “ογγοτογμὶ (Βετῖ.) 15 οὶ ἀρρτοργίαῖε ; ἱΐ 
ἷβ ἱγρσοῦδῦ]ς ἴδαὶ τὰς ἐχρεοϊδιίίοη οἱ ἴπε νἱοκεὰ πουϊὰ Ὀε ἀε- 
δου δε 51 ΠἸΡῚῪ 85 “ογγοτογμῖ ἀοῤε. ἘΔ ηρ ἃ 5αιβϑίδοϊοιυ τεπάοσ- 

ἱῃρ οἵ ἴῃς ῥγεβεηῖ ἰεχῖ, εἰωεηἀδίίοῃβ μανε Ὀεθ ὑσοροβεὰ : Οσϑεῖζ, 
“σης (Ξ- Ἀδ3Π1) ; ΒΙ. ὀσα νιϑρ, οὐ (ὉΥ ἀτορρίηρ ἴῃς ῥἷυ. ἱεττοϊῃδ- 
οῃ) τε ρεῖ ἐμέφωίγ. Βαῖ, ἰὰ ἴλ6 ἵνο ͵δϑὲ οαβεβ, ψγὲ πᾶνε τῇς 
Ῥιόνεσ οοπδίβηηρ οὗ ἵνο ἰάεδηϊτολὶ Ῥσοροβιίοῃβ, σῃϊομ, ἱῃ 1.5 
Ῥίαςς, 15 ἃ νΕΙΥ ἱροῦ ῦϊς ἔοστα. ἢ Τθε Οτκ. βΌρρ 165 ἃ ἀεβίγεά 

ΟΠ 6515 ὉΥ τεηά πη : 

ὝΒεἢ ἃ εἰβίεουξ πιδῃ ἐΐεβ Πΐβ ορε ἀθε8 ποῖ ρετγιβὮ, 
Βαϊ ἴδε Ὀοδεῖ οἵ ἴδε νἱοκεὰ ρεγίββεβ., 

ΤῊ ἕοσῃ, ν]ΟὮ 158 ἢοϊ συρροτίεὰ ὈΥ ΔῺΥ οἴδετι δηοίϊδηϊ δυο ΣΙ, 
Ἰοοκε κε δὴ ἱπιεγργείδιίοη οἵ ἴδε Οτεεῖ βοσῦς, υπάοσ τὰς ἰηῆυ- 

εἴος οὗ ἴδῃε ᾿δίει Ὀεϊϊεῖ ἱπ ἱτηπηοσίδ!ῖῖγ. ὍΤΒε ἵπις ἴεχὶ οὗ ἴῃ6 
Ξεοοιμὶ οἷ. τηῦϑὲ ὃς Ἰεῖ υπάειοττηίηεα. ΤὨε ίοπῃ οἱ ἴῃς ἄτει οἱ. 
δυρρεβῖβ ἴθδὶ ἴῃς Πορο οὗ ἴπε τἱρῃίθοιβ πιδῃ, ἰῃ ἴῃς β8αζε᾿β υἱὸν, 
πουὰ τοὶ ῥετβῃ δἱ ἢἷ8 ἀδαϊῃ. [{ δυο δὴ ἱπιεγργεϊδιίου πεσε 
ςετίδίῃ (μετα δπὰ ἰῃ 1453), ἴὰ τοῖρῃς περ 8 ἴο ἢχ τῃ6 της δὲ 
πιο τὰς ἀοοείτίης οὗἁἨ ἱπητηοσίδ! ἐγ εηἰετεὰ τῆς [επϊ5ἢ ποτὰ. Βυὶ 

ἴδε ἀουδι τεδρεσηρ ἴῃς βεοοπὰ ο]. αἰζδοο5 ἰϊβεὶ το τὰς ἢχεῖ οἱ. 
4,50, αι νὰ νὰ οδῃηοῖ σερβασὰ 115 (Όσπὶ ἃ5 ἀβϑιγοὰ. ὉΤΠῸ τόσα Ὡδῖυ- 
τδὶ ᾿πουρὰϊ ἕοσ Ρχσ. 15 ρίνεῃ ἱπ τοῦ τὸ; οἷ, ποῖς οὐ 143. --- πε οἵ 
ἴδε εἰδυδεβ οὗ ἴμε νεῦϑε 5 βεῃαρβ ἃ ἀουδὶεῖ, ἐδοῖ οἶδυϑε μανίης 
ΟΠ ΕΙΠΔΙΠΥ τεδὰ : “6 ἀοβε 97 ἐλε τοί εα τοῖδ ῥεγέελ, ἀρὰ τῆς ἀουθ]εὶ 

9 δεδά., ἱεἴδ., Ηῆς., Ζὅοϊκ., Νογες, εις, δι:., Κδσορ. 
Το οδδηφςε οἵ ἔοττῃ οἵ ἴδε νεζὺ, ἔγοπι [πιρΐ. ἰῃ ἄγει οἱ. ἰοὸ Ῥοσί. ἰ βϑεοοδὰ εἰ., 

Ια βοὶ ἰὸ "ἰσεβφίδει ἰδὲ ̓ βουξῶι (88 ἐἶ ῥαγέσασε, το] βεγέα.. . λας βεγι᾿Ἀ2), Ὀμὲ 
ἰα τιοιθείε 8) νασίδιοα. 
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μανίην εὐεοϊεὰ ἴῃς Ῥτοροσ δπι δεῖς οἶαυθε ποι ἀσεοσίθεά ἴδς 
Βορςε οὗἉ ἴδε τἰρῃίεουϑ. 

8. Βοεοῦο οὗ [πο τί μίοουε. 

Τῆς τἰρδίεους ἰδ ἀεἰίνετεὰ ουΐ οἵ ἱτουδῖς, 

Απά ἴδε υἱοϊκκεὰ οομλοβ ἴῃ ἰδ εἰεδὰ, 

Παρ] εὶς ἀπο μεβἰ8, ἴογθασγ. 725: ἀὲς σκαά ταϑᾶπ5 τενοτβαὶ οὗ ροαὶ- 

σοῃϑβ, ποὶ νἱοατίουβ δυβετης (138. 5.3}, δῃ ἰάεα ποῖ ἑἰουπμά ἰῃ Ρχ.; 
οἔὗ, 2415, ΤὨς δρδογίβιῃ σοηϊδὶηβ ἴῃς βαῦε᾽5 ΞΟ ο οὗ ἴα ῥτγοῦϊδτω 

οἵὗ ενὶ]. Τῆς τἰρμίθουβ ἰ5 ϑοιμεδῖπη65 4 Π])ιοϊεὰ --- οὗ [158 ἕδος ἴΒς 
βᾶρε (υη]1κα τῆς δὐυῖδοι οἵ 100) δἰϊοιηρίβ πὸ ἀϊβοιδββίοη ; Ὀαϊ ἴδ 6 
Δ οἰίοη, μς πιδίηἰδίηβ, ἰβ ἰδ ρΡΟΥΑΙ (50 7οὉ 20) --- Οἱ πιδίοῖν 
ἴῃς τἱρῃίδουβ ἰβ τεβουεὰ (30 1212), δηὰ ἴμε πὶοκεὰ, οδβδὲ ἀόονῃ 
ἴτοῖὰ ἢΐ5 βΒῃογνεα ττυταρῆ, ἴαῖκα8 ἢὶβ ὑσοΟΡοῚ ρἶδος 88 βυῆεγοσ. [ἰ 

15 τὴς ἀοοιτίης οὗὨ τεοορεηβε ἴῃ (ἢϊ8 νου]. Τῆς οᾶβε οὗ ἴδς 

ξοοά πιδη᾽5 βυδετίηρ δηὰ τῇς θὰ πηδηβ ῥσοβρεγίωρ τθγουσδουϊ 
Με 15 ποῖ οοπβίἀογθὰ βεσζε οἵ εἰβενδεσε ἰη ἴῃς Βοοῖκ. Οἵ ψΨ 49. 73. 

9. Τιο τἰ μύθου ϑεοδροδ (89 στη Ὑ 1οδ [80 τ οκοὰ ἀραΐψτι. 

ΜῈ Η5 τοῦτα ἴμ6 ἱπιρίουδ τῆδῃ τγουἹὰ ἀεκίγου εἷς πείρῃθοτ, 
Βυῖ Ὁγ Καονϊεάρσε ἴὰς τἰρῃίεουδ ἃτε τοδουεὰ, 

Απεβεῖς, χυδίοτγηατγ- Ἔγθαγ. Τῆς νογὰ δότε τεπἀογεὰ ἐμερῥέ- 
ΘΩ5 86 ε:ὴ5 ἴὼ ἤδνα Ὀδεῃ ΟΥΣΙΏΔΙΪΥ ἃ τἰταδὶ ἴοττη, 5ἰροϊ γίηρς ἴῃς ορ- 
Ροβίϊς οἵ ξωγέ, σαεγεα (50 τὸ 2γοζαμε), 85 ἰὴ 1534. τοῦ (δὰ ἴῃς νεσὺ 
ἴῃ ]6ἐγ. 21 158. 24 Νὺυ. 2: Ψ τοῦ 33) ; ἴδῃ ἰτ ραϑβεὰ ἴο ἴδε βεῆϑε 
Οὗ ΤΊΟΓΑΪῪ ἐπῤμγε, ουἱ οὗ τεϊδίοη νῖϊῃ Οσοὰ (30 ἘΝ. ρυαϊε::). 
14Αἴ.: εὑ μέσον; Αα. ὅγτα. ΤὨηςἊοὰ.: ἀγῥῤοογίά. ΤΏς Ξρεεςβ οὗ 
Β0 ἢ δὴ ΟἿΘ ἰ5 (8156, τηδὶἱρτιδηΐ, ᾿ἰκοῖγ ἴο Ὀτίηρ 8 {]ονταθη ἱπίο 
ττοῦδ]ς δηά ἀδαῖῃ (45, ἴοσ ὁχ., ΌΥ ἰταάδυοίηρ ποιὰ ἴο τῇεῃ πῃ 
Ῥονετ). ΤΏετς 15 ΡΓΟΌΔΌΪΥ πο τείοσθῃος ἴο ἴ86 ΟΟΙΤΌΡΕ Ωρ ρος 

οὗ εν]] ἰ]κ. Α58 σοηῖγαϑε ἴο τἢ]8 χὰ τηΐρῃϊ ἐχρεοῖ ἴῃ βϑοοῃὰ οἷ. 
τῆς φἰδϊοτηεης (ϑοπηενμδιὶ 85 ἴῃ 105) ἴπαὶ ἴῃς τί ρῃϊεουβ βᾶνεβ ἢἰθ 
παίρῃθοι (ἀπὰ 30 ροτῆδρϑ τὸ 83ῃουϊ]ὰ τϑδά), ἰπϑιθδὰ οὐ ψϑῃκἢ ἰΐ ἰ5 
βαϊὰ τῆι Ὦς ἐβοδρεβ ([μαὶ ἰ5, ἀρραγεηῖυ, ἴδε ἀεβιτυοοη οὗ ἔγβι 
91.) ὉῪ Κπον]ςάρε -- εἰπεῖ ΌΥ φεθεσαὶ δοχυδίηίδηος στὰ 16 (ἃ 
τεβυΐς οὐἨἩ ἀενοιίοη ἴο νίβάουι, 14}5 15 225), οὐ ὉῪ κποπουίηρ ἴδε νῖ]ε8 
οὗ ἴδε ἱτηρίουβ δῃηὰ δνοίἀϊηρ ἴεπι. ΤΏς σοηνοῖβε βἰδϊοιηεηΐ ἰ5 

ἰουπμὰ ἱπ τοῦ, τβετε τῃ6 τρῃίοθουβ 84ν68 ψ ἢ ἢἰ8 1ΐρ5, δρὰ τὰς 
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πὴοκεὰ ἀϊε τἰὨγουρῇ ἱρπόσαθοθ. [ἢ ζΈΠοΓΑΣ ἰῃ ΡΥ. ἴπε εἴεοϊ οἵ 
Εν] δὴὰ χοοὰ ἰ5 σοπῆποα ἴο τμεὶσ ροββεββοσϑ. --- ατκ.: ἐμ 2ὰέ 
"ιομζὰ 97 “λέ ἐνεβίομς ἐξ ὦ σπᾶγε 70» εἴδκέης, ὀμεί Ἰὰς ξἐμοισαάρε οὗ 

“ἀε γήίρλέεομς ἐς ῥγοεβέγσως, ἃ ἴτεαε τοπάοτίης οὗ [με Ηδῦ. (νὰ 
βόας σἤδηρεθ οἵἉ τεχί), αεοιεσὰ Ὁγ πεχὶ νεῖβε. --- Π{ τ βΌρροβε 
βεοοπά οἷ. ἴο Ὀς ἰϑο]αῖοά, βιαπάϊηρ ἴῃ πο Ἰοφίοδὶ σοπηεοϊίζοη τ τἢ 

διϑὶ οἷ., ἰἴ5 τηθϑηΐῃρ ΤΩῺΔΥ ὃς παι ζησοευζαρε (ΞΞ νὶβάοηλ) ἰ5 (ἢς 
βᾶνϊηρ ΤὨϊηρ ἰῃ Πα -- ἃ σοποοΡὕοη τυ] οἢ ΘΟὨΤΟΪΒ Οἢ5. 1-9. 

ΧΙ. 1. Ἐ ποῦν; (Θ δίκαιον. Οπ ἴῃς υδς οἵ δ. ἰῃ ἴῃς 2ἀ οεπίατΥ 8.6. ςἔ, 
εϊβειθδηη, Δ εδεξέμαξεν, ΡΡ- 112 [.---.3. Οπ [Ὁ 8εε ποῖς οὐ 4535, -- ϑίβας 
ΟΡ ΚΑ.) «αρρεκὶα τὶ ΣῦΣ 15 Ασαπι.; δε τείευς ἴο 1.310, ῖο ἢ Β85 ἴῃς φεπετγαὶ 
ἴοππο οἵ οὔχ ν., ΟἿΪΥ ἡ πτΡ ἔοσ Ῥρ, δηὰ ὈΣΡ) τοοὴϊ- αὐυϊεσα ἔοτ Ὁ;)ν ἀωπιόίο, 
Βαϊ δυςἢ πιυϊδιίομβ οἵ δυδ)εοῖβ ἀπιὰ ρτεάϊοαϊεβ ἃγε σοπηπιο ἴῃ ΡΥ., απὰ ἴδετε ἰβ 

80 ϑοοὰ στουπὰ ίος οπδηρίηρ ἴῃς ἰεχὶ Βετε; οὗ [Ὧ.. Τῆς οσουζτεπος οὗ ΨΥ 

ἴῃ Μῖς. 69 ἱβ ἀραϊπει τεψαγάϊηρ ἴξ δ5. Ασατι. (Βαδυπιρ.). --- Θ᾽ στόμα δὲ ταπεινῶν 
μελετᾷ σοφίαν, ἰῃ νος} στ. ἰδ ρετῇ. τερεϊτ τοι ἔγοπι 1ΟἾΞ, ἀπά μελ. ἱπβεττίοπ 
ἴον εἰεδγῆςςα, ἕ,, ον ἴῃς βαϊζς οὐ ἔοττῃδὶ βυτωτλεῖσυ: μδὲ σϑνΐενε ἀμρείδέας Ἰδὲ 
“ἰ ταβίενέία. --- ὃ. Κεῖ ὈδῚ (δἀοριεὰ ἴῃ 67) [5 ϑοτῖραὶ εττοσ ἔοσ ᾿ετξ ον. --- 
Ἔ Ὁ; 2. κρου 2γέσε (8 ιεβα; εἴ. Ρίηκ.); Ψ,, “μβῥίανίαεο; Δ, νετῦ Ἰρῦσε, 
«ἀαἱ! δὲ ἀγίνεον γά. ΤΈΣ βἴετα ἢ" τ-Ξ- σισνδ οε; Αταῦ, 24: ἐν οὐ “γτοαγά; 

͵εν. Αγατὰ. ἐηγῈ ατίαε; Ἡδεῦ. ἐμενγη ἀεί εξ, μρῤείαε ἀοτυν. --- 6ὁἅ5 ἀποθανὼν δίκαιος 
ἔλιπεν μετάμελον, ρετὮ. ΞΞ ὈΓ)Γ ὈσΦν ΓὉ2 (7. Β1.); οἷν. 75; δες ποῖεβ οὔ [28., 
Ἡεϊὰ,, Βαυπαρ.; Θὺ -- 38) νὐο, 8- Ἐ.--4( ἢ; Ὁ κν ἀξεείί, τε γγμ. --- 

ΘΔ εἶνε 81; ἰδς ν. ἰ5 Ἰδοϊκίπρ ἴῃ 41} οἴδβες ὦ Μ55., ρεζὰ. ΌῪ βογίθαὶ ουετ- 
εἰμὶ, ροβδιογ (Ηεἰά.) οταϊττεὰ ἔτοπι ἀορτηδίίς ςοῃβιἀεταϊουβ, Ὀδοδυδβς ἰϊ Ξεειηςδὰ 
ἴο νος Ὡς τανυηΐοαὶ ἀοςίτιπε οἵἉ ̓ υβεϊβοαῖίοι ὉΥ αἰπι (οί. βσόα δαῤάγα, το 4) 

οἵ ὮΥ ἴδε βΒιυαγ οὗ ἴῃς Τοτὰ (δες ἴῃς Μιάγαβ), δϑαϊῃδι [Ὡς (πγιίδη ἀοοίγι πα 
οἵ ἡαδεϊβοδίίου ὉΥ ἰδία. --- δ. ἘΠ Ὅτ; ΒΙ. Ὁ. --- Βἢ 55); γαίξε Ἴ55»; Δεν. 
Κα. τατνν, ὈοΤἢ ἔτες τεηδετγίηρθ, οὐ οἰϊδίίουβ ἴτοπη τλειη τυ ; οἵ. ν.5. --- 6, ΤΏς 

ἰηρσυϊος σοηπιτιςτίοη οἵ 5 (Γ τὴ Ὑἰπουΐϊ 508.) 15. ποῖ ξαρροτίεἀ Ὁγ Οεῃ. 9" (Ὀε.) 
οἵ Κ 325 (Ἶον.); ἴδεβε ρδββαρεβ ἀο ποῖ Ἰεᾶνε ἴῃς τεδάεσ ἴο ἰηίεγ ἴῃς δυδ)εοῖ 
οἵ τὰς νετὸ ἔγοτι ἃ ρτεοεάϊηρ ργεάϊοαϊε; τεδὰ Ὅγπ, ῖΒ ΘΟ ΦΈ, --- Ἰ. 5εε 
ποῖς οὐ τηϊβ ν. αῦονε. ον ἴδε ἱπιροβδίδὶς Ὁ) (εἰδενσβεγε οὐἱγ Ηοβ. 9" 
κα. 405. 9 Ψ γ861, τῆς αδὶ Ὀεϊζετ Ὅν, οἵ, Ψ 1058) τὲ πολὺ τεδὰ (ἢ ὦ 
ἀσεβῶν) τνν (Β1.), οὐ θκ (δα τμ5 Ἰαῖξετ ἴεττι σδπηοῖ Ὀε ἰαίκεῃ 88 σοῃογεῖε); 
Βαϊ ἴῃς ἔοττω οἵ ἴῃς σιβοὶς ν. 5 ἀουδιία!. [ἢ 5 ὉἽν, [μουρἢ δυπιαίηεὰ ὃγ , ἰ5 

δεϊϊες ογναϊτἰςὰ, ἴον ἰῃς βαϊς οἵ νὲς γτγτηπι. --- 8. 1πιρί. (ΟἸ]ονγεα ὉΥ ν { Τωρί,, 

Βοῖὰ εχρτεββίηρ ζεπεγαὶ [δςοῖβ, ἴῃς βεοοπὰ ἃ βεαιεῖ ἴο ἴῃς ἤει; ἰξ δ ὉπΏ ες ΘΑΒΑΓΥ 
ἴο ροἰπὶ 1. -- 8᾽ πον; Φ θήρας, ΞΞ τττς (7ἅ6.) ἱαϊκϑη δὲ τἬ 2ενφεειίξονε. --- Ἠ ὙπῸ; 

Θ ἀντ’ αὐτοῦ, γον» ἀὲς «αἄε, οὐ ἐπε ῥίαεε οὗ ἀΐνε. -- Θ. τ03, τοί ἐὰε σιομὰ, δα 
ΤΡῚΣ, ὧν δνοινέρρε; οὐ ὙΦ ταλῦ σατὶϊα 53. τη 5 40 ἐμγη ατσα} (ἴο ροοὰ οὐ 

ἴο Ῥαα), υϑεὰ ἴῃ Ατδρ. οὗ ρειβοῃβ ἴῃ ξοοὰ βεῆβς, ἴῃ Ατδῃν. δπὰ ΗςΌ. ἰῃ Ὀαὰ 
δειδς, οὗ οὩς ψ8Ὸ ἴαγηδ ἔτομι τεϊρίους (αὶ πης55, 2γοΐαηε, διὰ 50 ἴῃ Ρυ. οὗ 

μ 
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τὰς τοέρξεαὶ ἰὰ δεδεταὶ. -- 0 Β ἀσεβῶν (κ᾿ ἁμαρτωλῶν); ΑΣΘ ὑποκριτής; Ψ8 ψὰν 
τοϊεξεά, Ὧ, 53) ἐγεασοδξενσως; Ἐ, εἰνενίαίον. ---- Ἐἢ Ἰπγὰ τοὶ; 6 ταγὶς πολίταιε, 
ῬειὮ. τῷ. Ἃ (ος ΓΠΦῸ) γῆν, 

10,11. Βοϊαξίοι οὗἨ Βιοταὶ ζοοάποδα ἴο οἷν] Ὀσοθροσίγ. 

1ο. ἍΝ ἢ ἰϊ ροες νεὶ] υἱτὰ τς τἰρδίεου ἴῃς οἱ τεὐοίςες, 

Απὰ ψδεπ ἴῃς νἱοϊκκεὰ μετ [μετα 5 βΒῃουζίησ. 
11. Βγ τὰς Ὀϊεβδίηρ οἵ ἴῃς ἀρτίραϊς τε οἱ ἰ5 ἐχαϊϊεά, 

Βαϊ ὉΥ τς που οἵ τῃς νἱοϊκεὰ ἰξ ἰ5 ονεσίδγουσει. 

Απαιβεῦς ; ΔρΡρΑΓΕΏΕΥ αυδίεγηδιγ-ἴἜΓΏΔΥ. 866 14 282 γ05. 
Ὑῆε ἄγοι σουρ]εῖ 5ἰδῖεβ ἴῃς ἑδλοῖ, ἰῃς βεοοηὰ ἴδ τεᾶϑβϑοῦ. ΤΒἊ 
Ἄοουπεεῖὶβ οὗ τῆς τἱρμίεουβ, σομίτο δὰ ὉῪ ῥτο Υ, Ὀτίπρ Ὀϊεβδίηρ δηὰ 
ῬΙΟΒΡΟΙΙ ἴο ἴδε 5ἰδίε ; ἴ[ποβε οἵ ἴδε πἱοκεὰ, ἀϊοϊαιοαὰ ὉΥ 561 658 
δι] οῃ δηὰ ταρδοίτυ, Ὀσίηρσ ἀεβισασοη. ΤὨὶβ νίενν οἵ τῆς τεῖδ- 
ἄσῃ οἵ νἱτῖας ἴο οἷν] ῬτοΟβρΟΓῪ ἰ8 ἰουπὰ ἰῃ 5Ξυὐνδίδηος ἰῃ ἴῃς 
Ῥτορῆςεῖβ (Ατι. 4. Ηοϑ. γ᾽ Μίς. 2.12 154. 3... 15 7εσ. 2275 ΕΖ. 2253). 
Βυϊῖ, ἴος ἴεπὶ ἴῃς παίίοῃ ἰ5 ἴδ 6 υῃΐϊ, ἀπὰ ἴῃς νγυοσβῃὶρ οἵ οἵδε ροάβ 
τλδη Ὑδλνεῖ [86 οΠίεΐ 5ἰῃ; πεζὰ ἴῇς τόσα] 5:46 δἱοῃς 15 τωεξη- 

Ὀοπεά, δηὰ τς εἰἶν!] υπὶς ἰ5 (Π6 εἰἴγ. 1 νὰβ ἰῃ ἴῇς Οτεοῖκ ρετιοά 
τιδὶ τῆς οἰϊγ-β8ἰδϊε Ὀδοάτλα ἈΠ} 18Υ τὸ ἴῃς 7 ἐνβ, δηὰ ἰΐ βεεῖηβ ἴο Ὀ6 

τ ϊ5 ἰδῖοσ εἰν"! ζαίίου {πὶ 15 ἢετα ταθδηῖ. --- Τῆς ὀχργεβδίοη δ εῖπ 
4 τὲ ὠῤγίρλ ταῖρ ὶ τηθᾶη Οοά᾽5 Ὀϊεββίηρ οὐ ἴῃς ὑρτίρδῖ, Ὀυϊ τὰς 
Ῥᾶσα!εὶ “μον (υϊΐεγδπος, σου 561) οὐ 2λε τυϊεξεα (τ ἢ ἰς ταὶ οῆ- 
οΘηἴ) ροϊηῖβ ἴο ἴῃς Ὀδηεῆςοηϊ ψογά8 (ἱπνοϊνίηρ ἀεε(5) οὗ ξοοά τχδα. 

12,18. Δξαοϊπεί οοπίοιιρίπους ἰα]κ δηὰ τδ᾽οθοασίης. 

12. Ηε ν8ο προῖκα Βἷβ πείψῃροτ ἰς ἰδοϊκίησ ἰπ βεῆϑβς, 
Βαϊ [δὲ πιδὴ οὗ ἀϊβοσεϊίοῃ εςρα εἰϊςαῖ. 

13. Χὄ τα] εθεαγες τευεδὶβ δοοσζεῖδ, 

Βυὶ ἃ τγυξινγοτΕ  τοδῶ σοποςδ]5 ἃ ταδίϊεσ, 

12. Απαιπεῖῦς, ἰεγηασγ. ενοσβίης ϑυδήεοϊ δηὰ ῥγθαϊοδις ἰῷ 
ἢχβὶ ο]., τὰ ΤΊΔῪ τοδὰ : 2ὴε γοοἱ "ποεξς ἀΐς πεῖρλόον (80 Οτῖ. 88. 
Καπιρ.) ; ἴῃς 5686 15 ἴα βᾶης. Τῆς Ηεῦ. Π45 “εηῥίεες. Οου- 
τετηρῖ, ἰλοκ οὗ ἀυς τερατὰ ἴοσ οπε᾿β πεῖ ΟΣ, τηδ  5ῃον ἰἰβεὶζ ἴῃ 
νιίουϑβ ὙὙΑΥ5: ἰῃ 14Ἶ (ποτε ἰϊ5 Ορροβίίδ ἰβ σᾶσες ἕοσ ἴῃς ροοζ) ἴΐ 
τηδηϊεϑὶβ 1156} ἴῃ ἱπαϊβδγεησς ἴο τη θη 5 ὈΟαΐγ πο] είηρ ; εζςε, 88 
ἰϊ βιδη 8 ἰὴ σοῃιγαβὶ υπτἢ 5,ἰεηςο, ἰξ ἰηνοῖνεβ ϑρεθοῦ. Α πιδῃ 0 
8068 5 σοπἰομ ρου} οὗἁ ἢἰβ (ον - οἰ Ζοἢ8 15 βιὰ ἴο ὃς ἰδοκίην 
ἰπ “εη56 (11τ. ἀσαγ Ὀδοδῦβε Ὡς τῆ τααῖκο5 δπθαλο8 δηὰ ἰηνοῖνες 



ΧΙ. το- 14 227 

Βίταβοῖ δηὰ οἴμοῖβ ἰῃ αἰβηου 68 ; ἰξ 18 ΟὈνϊουϑὶν τὰς ρατὶ οἵ 4 ΐ:- 
“γεδοπ (οτ, μποεγείαμαϊηρ) ἴο ΚΘῈΡ 5 ]ϑϊ. Τῇ τείεσερος ἰ5 ηοῖ 

ἱκωτηθά δῖε οὐ τιδίηὶγ ἴο ἴδ6 [πα] 685 (1ο τὰς ποῖρθθοσ) τμδὶ 
βδβου]ὰ 568] ομς᾽ 5 ἰοῃρις, ΟΥ ἴο τεβεςτίοη οἡ ἴῃς [Δ] 1} γ οὗ Βυπιδ 
ἡαάριμεηῖβ ἰμδὶ βῃουϊὰ πιδῖκε οπα οδυϊίςουβ (Ἰπουρῃ ἴΠ686 τὨϊηρβ 
πουϊὰ παῖυγα! γ Ὀε ἱηνοϊνεά), Ὀυϊ ἴο 4 ῥχγυάθδηϊ τεραγὰ ἴοσ σοῆβε- 
ἀυδῆςαϑ ἴῃ 8οοίδὶ τοϊδιίοηϑ. Νοῦ ἰβ8 ἴῃς Ἰίῃθ ἀγανῃ Ὀεϊγο 8. 
δηὰ ὈΪΑπι του ταν ΟΠ ἰοἶβπι; ἴθς βασὲ οοηίδηϊβ δἰ πΊ86} ἢ ἀς- 
πουποίηρ Ποπίοιηρίπουβ ἴα ὶκ ἃ8 ἃ (οο ἰβἢ τίη. --- Οτκ. ὦ νη 
ἐαεξίηρ ἐπ σόμσε τὐσιυς εομέεερβ 70» ἀὲς ,εζοιυ-εἰδεοης. --- 18. Αηα- 
τεῦς, ἴογημάσγ. Α 5ἰπῖρὶς βἰδίεπηεηΐϊ οὗ ἵνο ἴγρεβ οἵ οδδγδοῖοσ. 
Τῆς Ηεςθ. εχργαββίοῃ ἀθβοσῖρεβ ἴῃς τΑΙΘΌΘΑΓΟΙ ἃ5 Οὴ6 ὯΟ 5068 
δῦουϊ 5ρτγεδαϊηρ παιδὶ] οουβ μψοβϑὶρ --- ̓ ἰἰ. α τυσόξεν οΓ «ἰαπάεν; 8366 
7ετ. 655 9 ἘΣ. 22 1εν. τοῦ. [τ 8 Ὁπηδοσββαῖυ ἰοὺ τοηὰοσ ὉΥ ἀξ 
τοὐο γκοές αὐοωμξ ας α ἑαξεδεαγεν (ἈΝ.); ἴδε φοίηρ ἰ5 ἱποϊυἀςὰ ἴῃ 
τε ὀέεαγ. [Ιῃ σοπίταϑὶ πιῖ βυοἢ δὴ οὔς ἴῃς γιωγδσσογέλν τα 

(σεν φ΄ »εἴρ41) Κεερϑ 5ίίδησε τεβρεοῦηρ ταϊηρβθ τ ἢοἢ ἢς δᾶ5 
Ἰεαγμεὰ ἰῃ σομπβάρητϊίαϊ! ἱηϊογοουζβα οὐ οἴμοσισίβε --- βεστεῖβ οὗ ἔδυ 
οὐ 8ϊδῖε ; ἴῃς τγείξσεηος ἰβ ἴο τιίηρβ ἴῃ τηεητίοη οἵ νῇῃϊοἢ ἰ8 ἀδη- 
ἕεῖουβ ΟΥ υπάἀεδίγσαῦϊθ. ΤῊ ἢγβὶ οἱ. οσουτβ ἰῃ 20; οὐ “ἐεγε οἴ. 
ποῖβ οὐ 35; ἴῃς ποσὰ 15. πεσε ἴο ὃς ἴδκεῃ ἰῃ ἃ ζἜῃοσαὶ βεῆ86. Τῆς 
οἰδυδβε 8 υηδετβιοοά Ὁγ Οτκ. οἵ ροΙ ςΑ] τεϊδιοηβ (οἴ. Ὠδχὶ νϑσβε) : 
ὦ «ἀρωόέ|-ρηρωεά »αη γευεαῖς ἐλε ἀξδεγαδοης 97 ἐὰλε ατςεενεδέν (οτ, 
ἐσ.) ---- Ὦγ ἴΠ 1,δῖ. οἵ ργίναϊο αὔαίτβ : ἀξ τυὴσ ἐξ οὐ, αἰ δγε νιϊμα 

ἐοπεεαῖς λὲς γέον ̓ς σε; ἰδ 15 ἀρ ρ! 6016 ἴο 4}} ἔς τεϊδιίοωϑβ οἵ [ἱξε. 

14. Ψαϊαο οἵ ΡΟ] Ε1641 τυϊϑάοπι. 

νΒετε ἴδετε ἰδ 0 ψυϊάδποε ἃ Ρεορὶς (811, 
Βαϊ ἰπ ἴῃς πιυϊεϊξα ας οὗ σουπβεῖοτα ἴμετε 15 εδίεγ. 

ΑπὨϊεῖίο, ἴδτπᾶτγ. Α οἰἶν!! ἀδηὰ ρο ἴσα] δάαρε. Ομίάσηεε ἰβ 
1. ἰκεγίρξ το ἴΏοτε τοῦϑὲ Ὀε βοός οἠς δ ἴῃς δεῖπι; ἴῃς ρυϊάδηοσς 
15 ἀβϑϑυτηθα ἴο ὃς ροοὰ (90 ΚΝ.., ἰπτογρτεηρ, τοίσε γμίάσηεε). ΤῊς 
»εμἐ ρας ΟἿ ἐομρισοίογς Ροϊῃῖβ ποῖ ἴο ΔΏΥ βρεοΐδὶ μοὶ τς] ογβδῃὶ- 
ζαῖίοῃ, Ὀυϊ 5ἰΡῚῪ ἴο ἴῃς πεθὰ οἵ τηδηγπίἀεἀ δανίος ; ([μδὶ ψ|}} Ὀς 
ἃ Μ6]]- ρονετηεὰ οἰ οἱ β8ϊδῖς ἰῃ νιϊος χυεβιίοῃβ οἵ Ρο] ον ἃγε Ἰοοκεὰ 
δῖ τοῦ 4}1} ροϊῃῖβ ; ΕἼδηΚ. σείει ἴο ἴδς “(ἰδῆ " οἵ ἴῃς Ριοϊθιιῖε5 
δηὰ ϑεϊθυοί 8. Οὐ τῆς ἴογαι γέρε 8ὲ6 ποῖΐς οἱ τ΄; ἴδε ποσὰ 
Ὀεϊοησβ ἴο ἴμ6 ροεῖίοδὶ νοοδῦυϊλιγ. [πϑιεδὰ οἵ ἐομπεοίονε ἴΒ6 
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ΑὩς. ͵7χβδ. βᾶνε ἐσμμροί ΟἹ ἐομπσεξ. ΤΏ ῥγονεσὺ (πο μδᾶ5 ὯὨῸ 
τε] σίου εἰδιμθηῖ) ἰ5 ποῖ ἃ (οἰ κβαγίηρ, Ὀυϊ ἴῃς τεῆεςοη οὗ ἃ πιδ 
Ἡνίηρ ἰῃ οοηϊδοῖ πῖ ρυ Ὁ]. ααὶτθ.Ό Ηἰισὶς οἰϊεβ, ἃ5 τορσεβεηησ 

τὲ ὀρροεῖϊς ροίηϊ οἵ νἱεῖν : ““ἴοο ΓΏΔΩΥ σΟΟΪ(8 5ροὶ! ἴῃς ὕγοῖἢ." 

16. Αξζαιπεῖ αἰνὶηρ δΘΟΌΣΙΥ. 

Ηςε ν8ο ἰς βυγεῖγ ίοσς δποῖμεν ν}}} δυδεσς, 
Βαϊ Βε νῆο μιδῖεβ βυγεῖγβῃ!ρ ἰδ δεοῦγε. 

Απεπεῖς, ἰεσηασγ. Α ῥπιάθηξίαὶ πιάση, ἴῃς πϊϑάομι οὗ ν Ὡς Ὦ, 
88 ἃ εΏΟΓΑΙ Πὰς, 5 νετἤεαὰ ΌΥ υηΐνετῖβα] Ἔχρεσίεηος, τπουφῇ ἴῃετε 
ἅτε οὈνίουβ οσσαβίοῃβ νῆθη ἰξ 5ῃουϊὰ Ὀε ἀϊδτερατάθα. Τῆς ποσὰ 
δεῖς τεηἀεσγεὰ σηοζὰδν (8ες ἢοῖς οἡ 2.5) ἢδ58 ἴὔγες ροβϑίὉ]6 τηθδῃ- 
ἱπρβ: ἃ ρεϊβοῃ οὗ ἃ ἀϊβεγεηῖ ᾿δίοῃ ; οὴς οὗ « αἰϊβεγεης οεἶδῃ, 
ΤΆΤΑΙΪΥ, ΟΥ Πουδβεμοϊὰ ; δἀπὰ 4 αἰβζεγεπεὶ ἰηάϊνίάυα]. Τῆς 5ίτοησ 
7εν δὰ παιίομδὶ δηὰ (ΑΠΊΪ δον παιῖρηϊ βεθη ἴο ἔανοσγ ἴῃς ἢσεὶ 

Β6ηβδςΈ, οὐ ἴῃε τπϊγά, στὰ οχοϊυβίοη οὗ οὨδ᾽5 ἰπηηεαϊδῖε ΓΑΤΩΠΥ͂ 
((δῖδεσ, βοὴ, Ὁσοῖμοσ). Βαῖΐ ἴῃς ἴοης οὗ [Ὡς ῥγονοσῦ ἀρρεᾶζβ ἴο ὈἊ 

απίνοτβαὶ, δηὰ ἴῃ ἴῃς ἰαῖει [ἐν ]ϑἢ 1Π}!ς τῆς οἱ τεϊαιοηβ οὗ εἰδὴ δὰ 
ῬΑσῸν νδηΐβῃοα --- ἴῃς [ἐτν8 Ὀδοδῖης σοτϊητηογοίαὶ, αηὰ ἡςεἀςα σοτη- 

τασγοίδὶ βίο 85; ἘχοθρίοὨβ ταῖς Ὅς ἰοίς ἴο τῃε ἱπαϊνίάυδ)]. 
ϑωγεελίῤ 18. 1τ, (45 τὰς Ηςδ. τεχὶ βἰδπα5) 2λοισ τυάσ σὸ τεγωρεν 
(ἀπ. εγήξο λαρά) ; οἴ. 6 1η}8} γ,. δω7ε» 5 ρὸ ἰζ, ἘΝ. ἀε δια: 
λαίοά τωνδί ἐλ ἐς ων ρῖνεβ ἃ βοοα νοῦ] ῥΪδγ. 

106. ΒομοΣ ἴο βοοὰ τΌΒΊΘΩ. 

Α βιβδοίουβ νοσηδῃ οὈἰδίπα ὨομοΥ, 

Νὶοϊεηὶ τηδα οὈϊαΐη τ ϑΙ ἢ. 

Απειμβεῖῖς, ἴεγηδιγ. ΤῊΪΒ 15 [6 ΟἿΪΥ νόῖβε ἴῃ ΡΥ. ἴῃ ψῃϊ ἢ το α 
ἃς οοηπίγαϑιεὰ στ πουηθῃ (βυοἢ οοπίγαθι ἰ8 ποῖ τηδᾶς ἰῃ 19:5). 
{τὲς τοχὶ Ὀὲ οοττοςῖ, τὴς Ῥχονοσὺ τοὶδῖθβ ἴο ἴῃς 5ἴγυρρ]ο ἔοσ τί με5 
δά 5οοίδὶ ροβίἴοη ἴῃ σοπιπηυηἰτῖ65 ἴῃ πο ἢ τοσαθη Πδὰ 5βοτ)ς βοτῖ 
οὗ ἰπῆἤσεηος, δπὰ ἴῃς οοηίταβι 15 Ὀδίν δε ὈρΡΤΡἢς σαη δ η655 ἀπά 
ἱπημογα] ἴοσος : δὴ ὈΠΒΟΓΙΡυΪΟυ5 ΤΔῈ ΠΥ ζϑίῃ σίοα8, Ὀὰαΐ ποῖ 
εβίδειη --- ἃ ψοϊθδη οἵ ρτδοίουβ Ὀδξαγίηρ, Ὀεδυτιι] ἴθ τλδῆπεσ (δπὰ 
ῬΙΓαδυσΔὈΪγ, ἴῃ 5ρΓ) ΟὈϊδίηβ ἤοθοσ. Απὰ δἃ5 ἴῃς ἰηἀυβαϊουβ 
ΜΟΙΏΔΗ οὗ 3155 ΠΕΙΡ5 ἴο ὑσοουσε βοοίδὶ σοῃβίἀθγαϊίοη ἴοσ μῈῚ ἢυ5- 
Ῥαηά, 50 ἴῃς ΠΟΠΟΓ ΠΟΙδ ΠΙΑΥ Ὁς ἴοσ Ὠυβθαηὰ δηὰ ἐδπιῖγ, (που ἢ 
ἩΟΠΊΘῺ ἴῃ ΡΥ. (εχοερῖ ἴδοβα οὗ Ἰἰσοηουβ σμαγαοῖθτ) ἢᾶνε ὯῸ ἱπι- 
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τοεύϊδῖε τεἸδ ] Οἢ 5 τσ! ἢ β8οοὶ ΕἾ αἱ ἰάτρε ; Ὀυΐϊ 45 ἴπεγε ἰ5 ὯῸ τηδητοη 
οὗ ἐλποεῖϊγ, ἰδ ἰβ ὑγοθαθ!γ Ὀεῖϊες ἴο υπάετβιδηὰ [ἴῃς ἐχργοββίοῃ 85 
τείειτίηρ ἴο ἴῃς εβίεθ ΜΠΙοἢ σοπιεβ ἴο ἴῃς ΜοτΏΔ ΠΕΙΒΟΪ ἢ ἴτΟτι 
ΒΕΣ ἕδτωϊγυ δηά δεσ εἰσοὶς οὗ ἔθη ά8. --- ΤΏς Οεΐκ. ἐχργεββεβ ἃ ΔῈ Σ 
ΔΙ οβὶβ ὈῪ τρεδῃβ οὗ ἴἵνο σου ΡΪ6Ό : 

Α βιδοίους υγοσωϑῃ οὈὐϊαίπβ Βοποσ ἔοσ μεν Βυξυδηὰ, 
Βυϊ ἃ νουῦδῃ το Ὠαῖεβ τἱρῃϊεουξηεβ ἰδ ἃ ἴβτοης οἵὨ ἀἰδβομοσ. 

ΤΆς εἰοι μία] οοπὶς ἴο ᾿δοὶς τὶς δδ, 

Βαϊ ἴῃς πρδῦν ἰεδῃ (βεουτεῖὶγ) οὐ τίς ἢ ς5. 

μῃεβ 1,4. τεργεβεηῖ ἴῃε Ηδῦ. ; “»γ͵ ἀὲγ ἀμοδαμαῖ ἰβ Ἰπϊεγρτεῖδ- 

ὕοη. [12:65 2, 3 816 ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ δὴ δαάϊτίου Ὁ 4 Οτσεεκ βοσὶδε ; 
ἴγομε ἰδ ΠΟΥΠΕΙΟ εἶδε υϑεὰ οὗ ἃ ρεῖβοὴ (1πδε εχργοββίο Ῥοσῆδρ5 

οὐτλθβ ἤοτῃ Ψ 945); λας γίρλίξοιερισες Ἰπαϊοδῖεβ ἴμδὲ φγαείσις ἰδ 
ἰλκεη 45 -Ξ γύρλήεομς, Ἰἴῃὴθ 3 τηᾶῪ ες τεπάειεα: “άφν τὐάο γέ 
τοί ας 10 γίολες εορς ἵσ τυαρ, ---- 1 ἰδ Ῥροββί ὃ] ἴμαὶ τῆς ἴνο 
Ἰἰπεβ οὗ τε Ηδθ. νεῦβε ἃγε σεϊηηδηῖβ οὗ ἴνο ἱπάερεῃμάδηϊ σουρ]εῖ5, 
ἰὴῆς ὅτβὶ σεϊατρ ἴο ποιηθῃ, ἴῃς βεοοῃὰ ἴο τωξῃ; ὑδυὲ ἴῃς Οτ. 

ἸΔΤΑΪΥ αἶνεβ ἴῃς ἴπις ἰοχῖ. 

11. ἸΙπάἸΐποεε ἰδ σοοὰ ΡΟ] 10. 

τῶ Τῆς Κίπαϊγ τοδι ἀοες Ηΐποϑε!ῦ ροοάᾶ, 
Τῆς οταεὶ τῆδῃ ἀοεβ Ὠἰπη5 6} Βᾶστω, 

ΑΔΕ εῦς, ᾿ΕΣΏΔΙγ. «δε, ἰ5 11ἴ, σοι ἴῃ ἢτϑὶ εἱ., 3εεὰ ἴῃ βεοοπὰ 
εἰ. ; ἴῆς ὕνο ἴδιτῃβ Δ16 ΞΥΩΟΏΥτΟυΘ --- ἴῆς ΗδὉ. ἰλησυάᾶρσε ἜΟΧργοβ565 
ἴδε Ἰάδα “εὐ ΟἿΪΥ ὉΥ 5οἢ νοσάβ. [ἰ ἰβ οἡ {π|8 ἴεστ [πὶ ἴῃς Ἔπὰ- 

ΡβΔϑὶβ ἰ5 Ἰλϊὰ ; ἰξ 15 ἀῤμιεεῦ τμδὲ τῆς Κίπὰ τηδη Πεὶρβ διὰ τῃς Ἵπιεὶ 

ἸΏΔη Ὠυγῖ --- ἴῆς ΟΠ 6 πηδῖκε5 ἔτ εηϑ, ἴῃ6 ΟἾΝΟΣ τηδῖκοβ Ἔηθηγῖ65 ; ἴῃ 6 

ςοπηοηἀδίοη οἱ Κιἰπάης885 15 ὑαϑεὰ οὐ ἰϊ5 γοοά τεβυὶῖα ἴο ἢΐπὶ 
πῊΟ ῥτδοτβεϑ ἰΐ ---- ἃ ργδςῖῖοδὶ βυρρεβιίοη ψὩὶς ἢ του] ποῖ ῥγενεπὶ 
ἴὰς βασε᾿β ποϊάϊηρ ἴμαὶ ἰξ ἰβ ἴῃ 1156] δὴ οὈ]  ψαΐουυ ταΐρ. ὙὍὙπεῖς 
ἰδ ῬΙΟΌΔΌΪ (ἴο ὑυάσε ἔτοτι ἴῃς τεβὲ οἵ ἴῃε ΒοΟΪΚ) πο τεΐδεσεῃος ἴο 
ἴδε ἐὨ ΠΟ  ρσ ρόνεῦ οὗ οης αυδ|} 1 δηὰ ἴδε ἀδρσγανίηρς ροόψεγ οὗ 
ἴδε οἴει. ΤῊς ἰτδηβίδίοη (Μίς.): ἀφ τυῖσ “ρές φοραὶ τ ἀίνιεείγ 
ἐς ἀἰμα ((ο οἵδενε) ἀκα ἀξ τοὴο ἐς ἀλωγύμ ἰο ἀένερεῦ ἐς Ἄγωεὶ (10 
οἵδε), 8 στατητηδι Δ }}ν ΡοββιὉΪς, Ὀαϊ πότε ππηργοῦδθὶς, Ὀεσαυβα οὗ 

ἴλε ἀἰθηουν οὗὨ βυρρὶγίηρ Ψ οἴλενς, ἀπὰ Ὀδοδυβϑε ἰῃ ἴῃς οοπίοχὶ 
(ν... 5.5.3) [ἢς 500) εοῖ5 οὗἩ ἴᾷς Ἰἴπεβ ἂζὲ ϑυοῦ πογάβ δ8 γίγάδοις, 
τοϊεχεά, ξίκα, ἐγμεὶ 
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10,11. πνῷ (ν.19) οσςσαες ἴα ργεξχηδο ρεορδεῖς (Ηος. [56. Η2}.) διά ϑενεγαηὶδ 
εαἰπιεδ ἴα Ῥτ., πὰρ (ν.12) οἷν ἰ8 ροειίοδὶ θοοῖκς (]οῦ 297 Ρι. 83 οὗ Ἡ «111}; ιλὸ 'τδε 
οἵ ἴδε ἵτο πογὰς ἱβ δοῖ ἃ βτουπὰ ἔοε δυρροείηρ ἀϊδετεπος οἵ δυϊβοιϑδίρ ἴδ τς 
ἴνο ν᾿ (90 ΗΗΣΖ., πδο οπιῖς ν.39), εἴωςε ὈΟΙδ ἴετπις βεετι ἴοὸ βᾶνε ὕεεπ οοεαξοοα ἔπι 
τᾶς ντίϊτετ΄ς ἰπλε. --- 6 Β πετε ουῖς ν Ὁ (Ὑτδ]ς Β ἢ ψῖνες ἱπ ν. 3) δσνὰ ν.}}5, τοδίταρ 
οὔς οουρίεϊ οἵ ν.35. ὦ», [ῃε οτηϊδαίοῦ, ΔΡΡΘΓΕΏΙΥ βοσῖραὶ εττοσς, ἱβ ξαυρρεά ἴα 
645Ὁ»ε (ρϊκεξ, δοοογάϊηρ ἴο 555, ἔτοπι ΘθΘ). (ῦ κατώρθωσε (7570) 5 «δαρεά 
ἴο κατωρχήσατο ὮὉΥ ἴΔρ., ψὯΟ τείετς ἴδε ῥτεβφεηὶ 6 ἰεχὶ ἰο Ὑβεοάοιίοει --- 
18. ἘΔ τσι; Θ᾽ πολίτας, 85 ἰπ ν.10, ἃ ΡΟ]! σα] ἱπιετργεϊδείου παῖαγαὶ ἱβ ἃ “ΕῪ 
κε ΑἸεχαπάτία. --- 18. Ὃν εἰβενσῆετε -- εἑανεάεν; 80 ΕΣ. 229 “Ὁ "δ)κ, 7ες. 65 
9, ἀπιὰ ρεοῦδοϊυ [εν. 1916 Ῥχσ, 2οῖδ. Τῆε υῦ. 755 διδὲ ἴδε βεπδε οἱ φνέν αὐφακ, 
706. 1410, στ ἴδε οοπειγαστίου Ὠετε οἴ. 166. 3316 ΠΡῸΣ Ὁ). σπς τοῖφ τραζξ: ἐπ 
γίράδοιενει ;. οἴ. αἷκο ἴΒε σοταπιοῦ οοπειγαοϊίου ἴα ἩΔΙΟΒ “ἢ ἰς ἀεβπεὰ Ὁγ δα 
Ιηΐ. ρα. ΤΆς δῖ. 15 55 2υ, ὙὮεηςε ἴδε ποῦ Ξὸ ὦ συέηρ, σασδένρ, ἀπ, ας τὰς 

Ῥτίηςῖραὶ οοουραϊζίοα οἵ βεάερουῖϊς ἰξ τηδϑςίους φσοβεῖρ, ἐσλξέρρ πεαλῥεέφαιείν, 

διὰ 50 “αν αἶεγ. ὙᾺ ἰ8 δοπιεϊίπιε (ο]ονγεὰ ὈΥ δὴ δὰ). τ μίο ἀεθοσίθες τδς 

οοπάϊκίοι οὗ ἴῃς ευδ)εοῖ οἵ ἴδε νῦ., ἂς 'ἰπ εῃ. 152 (7 2ὺ ἐὐεδαϊίε::), 2 ἃ. τς 
]οῦ 2449, «πὰ 50 “Ὃ πιϊρῃς ρεγβαρς ὕε ἴδίζεῃ Βεσζε (-Ξ σἀσνμαΐρερ, ἐαίρδεατε), 
δαϊ ος ἴΒς ρῶταδβες ἰ [ετ. δινὰ ΕΣ. δῦονυς οἰϊοὰ; Ὀπὶ ἴξ ἰδ ἴο Ὀε οὐὔδετνεά τας 
δε δα. αἤετ 105 ἀοφδοτίθεβ ἴδε οοπά πίοι ταῖμες ἴμδη ἰΒς δοϊίου οὗ ἴῃς σαυδήεςς. 
Οἵ. 55.,ὄ ἰπ πυδίο Ὀοϊδ οοπαϊταςτίουβ οὗ ““ ἂζὲ ρίνει, δὰ). πρᾶος 755, καδσι. 

παπάετ 535. -- ΟἹ "Ὁ δες ποῖς οὐ 253; (ῦ, ἰτεεὶγ, βουλὰς ἐν συνεδρίῳ. --- 14, Ἰὴ "0" 
ὉΡ; Φῦ τίπτουσιν ὥσπερ φύλλα, -Ξ- τ, οἴ, ν"ϑ (7ἀρ.)..-- Εοτ Ἀ) γρ (εἶσ, 

ἀεδηίηρ ἴῃς οαίεβοτγ) ἴῃς Απο. Ὗχβ8. τεδὰ πὰρ ἐρονεσοί, 8ἃ8 ἴῃ 1216 2018, αὐὰ 

τηῖς ἰς ρετὰ, ργείεσδοϊε δα σοσγεξροπάϊηρ ποτε ῥγθοίβεὶυ ἴο γπρ ἰῃ Βταὶ οἱ. -- 
186. [π Ἐ᾿ » γὺ τὰς τ. τηυβὶ Ὀς ἰαϊκει δὲ ΝΊΓ. οἵ »γὺ (ποῖ γ»υν, Οες.35 δ. 672), 
δηὰ ἴδε "Ὁ" δ5 ἰηϊεπβίνε ποπιΐπδὶ δἀ αἰτίου, ρετίοττοίησ ἴῃς ἐπποῦου οὗ [πί. ΑΒα. 
(οἴ. Εν. 8. 3126); δῃὰ τὰ τιδὺ μοΐπὶ μὰ (Οτᾶϊ2). ϑἱερίίεά, ἱπ ἤδοξ., ρεο- 
Ῥοβεβ ἴο οὔοἶξ γ", οἵγ ἴο τεδὰ γ" Κλ, [π|. ΑΒ. -ἰ ἱἹπιρί. ΟἹ, νῃῖς ἢ ἰς ἴς υπυδὶ 
οοπβιγιςτοπ; Ὀυῖ, ἂς ΝΊΓ. οσσυγς ἴῃ 1.350 ἀπὰ τῆς γὺ ἰ5 ἱπις Προς, δε ομδησε 

ἰδ ΠΠΕΟΟΣΒΘΙΥ. --- Εν Ἀ᾽ 21 "9 τεδὰ 55». --- Ξὴ “ν; Οτ. οὖ, δδ ἴῃ δῖ; 9εε ποῖς 
οὐ 20}, -- - ΤΕ νετὺ γΡΓ' οσσαγα ἰπ ἴμ 6 δεῆβε οἵ νεσξίηρ α δαγγαΐμε ΟὨΪ ἰπ [οὉ 
δηὰ Ἀγ.; (δῖε ᾿ἰτιϊξαιίοι 5 ρεῖβαρα δὰ αςοίάεπι. ἘΞ) Ὀγρῦ, Αοῖ. Ῥαεῖςρ., ἐβου!ὰ 
Ῥεῖδδρε Ὀε σείτἴοη ῬΡΓ' [π|.--- με Ὁ ΠΙΔΥ πᾶνε δείφεῃ ἔγτοτι (οἰονίηρ 2; 55. 
βυσρεβῖς Ραβδ. Ῥαδιίορ. (οἵ. Ὀρεῦν, Εκεϊ. 41); ον Αςῖ. Ῥασῖςρ. 85 ΞξΞ δροῖγαοϊ ποῦπ 
Ὅ532π, Ζες. εἴ, 5. ποῖ ἀεοϊεῖνε. π-- ὦ τονηρὸς κακοποιεῖ (7) ὅταν συμμίξῃ 

δικαίῳ (11) μισεῖ δὲ ἦχον ἀσφαλείας (π030 »»5). [πῃ βεοοπά οἱ. 85 μας ἄαζν 
ἥδοντο τοῖο εονεβαίενεέίν ἄοβε,; Ὦ λαέες ἑλοτε τοὴσ ῥιεί ἐλεὶν ἐγεσέ ἐμ Οοά. ἴΐ ντῶϑ 
ςδίεθγ ἴδε πογὰ Ὀγ᾽γ (Ξ,, ἐσφοιεοῦ) τἰμαὶ επιρατγαββεὰ ἴῃς δηςίεηϊ ἱγαπβίδιοτς. 
Εοτ (τον ἀϊδουπδίοη οὗ [ῃς τεδάϊπρε οἵ ἴῃς Απς. τες. δεὲ ποῖςς οὗ ]ἄρ., 

ϑοδίευβ. [δρ. Ἡεΐά. Βαιπιρ. Ρίηϊς. -- 16. 5εε ποῖε οὔ ἰδὶδ ν. δθουε. Ἐὸος 
ἸἾᾺ Ἰὰ στε ταῖρῆι τεδὰ ἰ"π, δ8 ἴπ 1.2 (τοςδ!]!ἑηρ αἷσο (ῃς ὅπ γῦκ οὗ οἱ. 31), Ὀαῖ 
[δε π΄ αἷδο ψίνεβ ἃ ἀεβηϊϊς ἀῃὰ παῖυγαὶ οδαγαςῖετ. --- ὙΥΒεῖδετ οὐ ποὶ ἴδε 
εἐχραπάσά ἰεχὶ οἵ 46 (αὐορίεὰ Ὁγ Β1.) σοτηεβ ἔτοιι α Εϊεῦτενν ΜΆ. τπιδὺ δε 

ἀουδιία!; Ὀὰϊ τΒς Ξἰταηφεπεβα οἵ ἴῃς ἐχργεβείοι θρόνος ἀτιμίας δοὰ ἴδε νἱζοτοις 
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εὐτέπεπκε οἵ Ἐ᾽ ἕλνου ἴδε οτίρίπα!γ οἵ ἴδε Ἰαϊίετ. ΦΈ, ἄρτος πὶ Ἀ᾽; 5 (οἴϊονα 
Φ. --11. Ἠ πν; Θ᾽ σῶμα; Σ οἴκονε, ῬτΟΌΦΌΙΥ ἔοτ οἰκείους (5.}}.); Ἐ, 4»».- 
2ένφωοι. --- Ὦ ν5κ; τες ποῖς οἱ 59; Ε΄ ττίτεβ ἃ ἔογια οἵ 52), ἴβεγε ργορετὶγ, 
δεξε ἱσωρσορεῖϊγ. 

10--21. σοπίτδεϊοὰ τοιυσασὰδ οὗ Υἱσίπο δηὰ υἱοθ. Απιϊῃεῖϊς. 

18. Τῆς πίοκεὰ δαγιδ ἀεἰπδῖνε ΡΔΥ, 

Βαϊ ἢε ψ1Ο βον τὶ ρῃϊεουδηεβδ ταδὶ γαβεβ. 
19. Τί οἷς « (οἸϊον5 δῆεσ" τἱρδιεουδηεςς, (ἰϊ 186) ἴο [ἰἴς, 

Τ οπε ρυζβυεβ πίοκεάπεςς, (ἰϊ Ἰε8ά6) ἴο ἀςαίῃ. 

20. ὙΠΕΥ ψ8ο δζε οἵ νϊοϊκεὰ συϊπὰ ἃγε δὰ δροπιϊπδιίοη ἰο Ὑδαπεδ, 

Βυῖ [ΠΕῪ Ὑ80 ὅγε ρετίςοϊ ἰῃ τμεἰς αὶ ἀτε τις] οἰ εδδίορ ἴο δίπι. 
21. Τῆς ν]οϊκοα υν]}} δαβυγεαν ποῖ 5ὸ ππρυπίεῃεά, 

Βαὶ ἰδς τἰφμίεους ν}}}] Ὀς τεβουεὰ. 

18. Τεγηδιγ. Τῆς ἔοστῃ οὗ ἐχργαββίοῃ 8 [ἌΚοη οπι ἱπάυϑίτίαὶ 
1. δα τυαρές ἰΒ ᾿ϊ. γεισαγά 97 στὰ. Τῆς ραΐῃ οὗ ἃ Ὀαα τηδῃ 

ἦβ ποῖ τοδὶ, ίοσ ἰΐ 15 ποῖ επάυτγίηρ (105), ἀηὰ οαπηοὶ βᾶνε Ἀπ τοῖα 
τηϊβίοττυπε (115), Ὀὰϊ ἢῈ νῆο ον ρβοοίῃ 685 5.41} γεὰρ ργοβρογίγ 
(1055) --- δὶ5 τενεῆϊς 15 Γ68] δὰ ρεοσιημδηθηῖ, ποὶ {Πππϑὶνθ. Τῆς 
ἔλοϊ ἰ5 Βετε τεοορηίζοά ἴμαὶ ἃ Ὀδὰ πιδῃ ϑοπιθῖίπηε8 ρσοϑρεῖβ, δηὰ 
ἴῃς εχρίδπδιίίοη οἤεγεα ἰ5 ἴπδὲ ᾿ἰβ Ῥγοβρεσίγ 8 ΟἿΪΥ βθειιίηρ ; οὗ, 

ὩὨοῖς οὐ ν.. Τῆς 1,Διη πᾶς ἃ 53] 1} αἰ ετεως ἔοστα : 

Τῆς ροῦν ἀοε5 πἀπβῖδο]ςε ποτῖς, 
Βυϊ ἴο Βἰπη ψο ϑὸνγ5 τὶ ῃϊεουβηεββ ἴῃεῖς ἰ5 ἃ (αἰ μι] τεινασά; 

δαϊ τὰς ἰάοα οὗ 2αν, νᾶρεβ ἴοσ σοῖς ἀοῃα, ἰ5 οἸςαιν ἑουηά ἰπ δοιὴ 
εἴδυϑεβ. Οοοάπεββ, βαγβ ἴῃς ργονεγῦ, 8 σοϊτηθγοία!ν ρῥτοδιίδδὶς 
-τ-Ίὰλε ΡᾶῪ ἰβ Ῥγοβρογν, ἱπϑυτεὰ ὉΥ ἴῃς ἰᾶνγν8 οὗ τοδῃ δηὰ ἴῃ6 
ἴανογ οἵ Οοὰ. ---19. Τεγηδιγ. Τῆς βεσοπά οἱ. ἰ5 ||: ἀφ τυλο 
ζωγεμές τοϊεξεάμεις, ἐ λὲς ἀκαίὰ (ἈΝ. ἐρεὰ ἐξ το ἀΐς οτυπ ἀδαίλ). 
Τῆς ξεπογαὶ ἰάθα οὗ ἴμ6 νεῦβα ἰ5 ρἰδίῃ: τρῃϊθουβηςββ ἰπϑυγεβ ἃ 
Ἰοῦς δῃὰ ὨΔΡΡΥ ᾿Ἰἴς, πο κθάῃ 688 ἃ ργεγηδῖισγε ΟΣ Οἴτην ὈΠΒΑΡΡΥ͂ 
ἀεδῖῃ ; 8ε6 ποῖςβ ου τ" 3 21.5.2 Τῆς ποτγάϊηρ οὗἉ ἴῃς ἢγϑβί οἷ. ἰ5 
ἀουδι!. Τῆς ποτὰ ἡδίυγαὶ τεηδετηρ οὗ ἴῃς Ηδὗ. 15 “9 γήγλέεον:- 
πεῖς (παρ) ἰο γε (ϑαδὰ.) ; τι ῖϊβ ψουὰ σοπηθοῖ ἴῃς νεῖβα στὰ 
ἴδε ργεσβάϊηρ 85 ᾿Π]Ἰυβίσαϊίοη οσ σοϑυϊὶ (Ἰλῖμοῦ μᾶ5 “ον, Νογεβ α5); 
υξϊ δυο σΟὨΩΘΟΏΟΩ ἰ5 ΠΟΠΙΓΑΙΥ ἴο ἴῃς υϑασο οὗ [[ἰἰ8 ρατὶ οἵ ΡΥ., 
ἰ ψῆο ἢ ΘΔ ἢ νοσβα ἰθ6 δὴ ἱηδερεηάθσης δβιγτηδίίου, δὰ θεβίά65, 
ἴδε τεϊδῦοη οἵ τπουρῆϊ Ὀεΐγεεπ [ἢ 5 νοτβς δηὰ ἴμ6 ργοσεξαάΐηρ ἀοε9 
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τοῖ βυρρεβὶ οἵ ᾿ 51} 4 οοῃηςεςοῖίνε “9Φ. ΤὨς πογὰ τῇδ  ὈῈ ὨΚΟΏ ἂ5 
86)., τε ως, γίρλέεοις (ΕἘπ-., Ξες ποῖς οἱ 1, [ετ. 23.2), Ὀυϊ σίσὰξ 
ἐσμς ἐπ γήρλέεοισρισες 15 ἸηΒ βΈΤΑὉ]ε ἰδυΐϊοίορν ; ἴΐ ἰξὲ Ὀ6 ἸΚεη 85 

βυθβῖ., Ξε ζλσΖ τυλίελ ἐς ἐγωσ, γίσλέεοις, ρεπμέμερσες (ἘΔ5Ἐϊ, Οοος. 
Βολυ, ες. 511:.), [λς τεβυϊτηρ ἐχρσεββίοη, τυλαέ ἐς με ἐπὶ σίσλε 
ἐοιφρδες (Ξε ποῖ σης γιρλίεοισηέες, Ὀυϊ ἐὰς ἡγμς βῥαγί 97 γίρλέεοις- 
Ἀ4:5) ἰβ Ὀπηδῖίαγαὶ ; ἴπ6 τεπάογίηρβ ,ἔγηι, “Ἰαάίαςί (Ζδεκ. ἈΝ.) 

ἃτς εχ ςορταρΐο8}}Ὺ ἀηδυρροτίεα, δηὰ τἢἷ5 οὈ)εοϊίοα Βοὶἀ5 ἴο 
ψορεῖ 5 επηθηἀακίοηυ ἀξ τοάσ 1» βἔγηε ἐπ λὲς τοαίά. Ὅς [,ἴ. Ὠδ5 
εἰρριϑηον, Οτῖκ. δηὰ ὅυζ. (Ὁ ἃ Ἵσβδηρε οἵ τεχί) “οη (Οτῖκ. ἡ γήρλίεομς 
“ογ! ἧς ὀσγπε τρί 4). Τῆς ἐχργεββϑίοη σοη ο΄ 5 υβεὰ ἐγεαυ θη γ 
ἴῃ ΟΤ. ἰο ἀεποῖς ἄοοτι οἵ 4υδ] ἐγ, Ὀυϊ ἰνγαγβ εν] αὐδὶῖν : 31 
“οπς 97 ἀδείνμοδον, ᾧ 19} “οπς φΓ ἀφαζά, Ψ 8035 “ρ» 97) τυϊεξεά- 
πές, δὰ τῆς οοτηπιοη “ον 97 ἀξῤγαυϊέν (δεδίαί, τ ϑᾶτα. 252, ςἔ, 

ποῖς οἡ ΡΥ. 62) ; τἢς τεδάϊηρ “ον 9 γίρλέεομδηιεςς που]ᾶὰ ρῖνε ἃ 
ποῖ ΠΟΙ υηϑαιϑίδοϊοσυ βθῆϑε ἰζ “ορ οουἹὰ 6 Ξυρροβοὰ ἴο ὃἊ 
ῬΙΌΡΕΙΙΥ υβεὰ ἰῃ ἃ φοοὰ 5δεῆβε. ΤΒε Ρασζίορ. ἀξ τυὴσ ῥωγεμές 5ὰς- 
ξεϑῖ5 ἕοσ ἴῃς ἤτϑβι οἱ. ἃ Ρασῖορ. ἀξ τὐὴσ γοώσι͵ος αὐίεν (11. Μεεάΐς ον, 
15}}); οἵ. 1253, τῆς ἔοττω οἵ νιοὶ 5 5 "Ώ 1} ἴο τπδὶ οἵ [ἢ 5 νεῖϑε. 

-- 20. Τεζῆδεγ. Οὐ μοσαὶ βιδϊειωςηῖ οἵ ἴῃς πλοσὰὶ ἀδπιδηάς οἵ ἴῃς 
ἀϊνίης ἔανοσ ; οἴ. 1253 14᾽ το. Μπά (τ. ἀσαγῶ 5 ἴῆς πθο]ς 
δρίπῖυδ] θείην. ζΖ7άφν τυῦο αγέ οὗ τοϊεξεα »εμά, Ἰ1τ, τὰε τοϊεξεά 
(ανετῖθα, ρΡεγνετίςα) ο ρα, ατα ἴὔοβε γγῆο βίσαυ ἴτοτῃ ἴῃς βίσαϊρδι 
Ῥαϊῃ οὗ ροοάῃεβ5. Τῇ 4εγζξε τῶδη 5 τροσγα!γ γε] -τουηάεά, οοτα- 
ΡΙεῖε ; 186 ἴεγπὶ ἴῃ ΟἿ'. ἱπνοῖνεβ βϑῃεσαὶ τρις {εεἸηρ, Ὀυϊ ποῖ 
ΔΌβοϊυϊς Ρεγίεοϊοη οἵ βου] ; 566 ποῖβ ου 2. Νὸ Πεϊρῃιϊεπίηρ οὗ 
εἤεοϊ οὐ ἰβογθᾶβε οἵ ἰῃιςδηβ ἰ8 ἰηνοϊνεὰ ἴῃ ἴῃς βεαύδηος "π’πα 

«.. τυαῦξ (Ξε ἐορπμάμεῖ) ; ἰῃς ὕνο ἴθυτηβ ἂσε εχυϊναϊεηΐϊ, ἐδοῖ ἰηνοῖν- 

ἴὴρ ἴδε οἴμετ. ΤῊΘ τοττβ αδορεέπαδον δια τυεζ- βία πη ἀτε ορρο- 

5165, οὐ 4 }}γ τί τι] ϑῖς, πεσε δἰ ῃίςδ] ; βες Ὀΐϊ. 7 1κν. 2253, δηὰ 

ποῖεβ οὐ 32 855, --21, Τεογηδῖυ. Ὅς ἰάεα ἰβ ἃ διηἀατηδηϊαὶ οπε 
ἴῃ Ρχ., ἴῃς στεΐδγσθῃος Ὀδίηρ αἰνγαγβ ἴο σεισὶ υ θη ἴῃ τἢΐ5. 116 ; 366 
1᾿595. γι τὲ οἰς, Αερωγεν (50 τοοςηϊ ἐχροβίϊοσβ δηὰ Ἰεχίςσορταρῇοῖβ 
ξεΏΕΙΔΙΙΥ) ἰ5 τ, ἀσμ ἐο λαπα), ἴῃς τηδαηΐηρ οἵ ψῇῃϊο ἢ ἰδ Ῥγορε 
Εἰνθη πῃ πιδυρίῃ οἵ ΕΝ.: μιν λαπα πον ἐξ) τ μῖν τυογα ,ον 1" 
11 ἀρρθᾶτβ ἴο Ὅς ἃ Ῥορυΐϊὰσ ρῆτγαϑβε οἵ δϑϑενεσαϊίίοῃ, ἀςτνοα ἔτομλ 

τῆς ῥγοοθάυσγε ἰῃ ἃ Ὀαγρδίῃ, ἰπ πο ἴῃς ρατγῖςε5 οἰαερεὰ παηάβ ; 
80 ἴῃ νι δ αῇονς, δ᾽, δῃηὰ 1οῦ τη τυάο τοῦ εἰαορ νιν λαμ (επῖετ 
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ἰπῖο 4 Ὀαχγαίῃ νῖτ τις, Ὀς ΤΥ 8εουγγ}  Τῆδ τεπάετηρ ἐῤονγὰ 

λαηπδ ( 7οίμ) ἐπ λαπά (ΕΝ.) τὸ δσωρὰ νη ὠρέίε ἐλεὶν γργεες, 
ἃρσαϊηπὲ νῆοἢ τπ6 ἴοπ οὗ ἴῃς Ηεῦ. βεπίθπμος 18 ἀδοϊϑῖνε ; οἴ, τό’, 
ΤΒε ττδηϑϊδιίου (ϑοδυϊ,. αεβ. αῆεν ἴῃς Αταῦ. υ8456) ,γονι ρέπεγα- 
δἔοπε το ρέπεγσδον, τὸ ἐλγοωρὰ αὦ ἄνιε, 5. ποῖ βυρροτιθὰ Ὁγ Ηςῦ. 
ὑϑᾶρα. ϑαλὰά.: ἂς δε ἐμγπ ο΄ λαμα τσ λαμά, ΔΡΡΑΓΘΏΙΥ - σμαά- 

ἄεπν. Ἀδβῃὶ Ἔχρίδίηβ [ἴῃς οἰδυβε ἴο πγεᾶῃ : ποπὶ ἴῃς Παπὰ οἵ σοά 

ἴο ἴπε Ππῃά οἵ ἴδ νἱοκαὰ [Π6 τοιτὶ Ὀυϊο Μ1}} σοτηθ. Τατρ. δῃὰ 
ϑυγ. : ἄε εὐὴο ἄς λὶς λαπα ἀγαΐπεί ἀὶς πείρλδον «ἀαλί ποί ὁε ἀεί 
ἑπηοεθη 47) εοί, ἃ ταϊβιτδηβίδιίοη. [Ι͂ἢ βεοοπά οἷ. ἰῃῆς Ηςῦ. Πᾶς 
δε “εεαὶ οΓ ἠδὲ γήρλήεοωμς, ἴῃε “εεα ταθδηϊηρ 5ἰ πρὶν γαξέ, 85 ἴῃ 
134. τ΄ (πῆετο ἴῃς ῥσορμεῖ ς4}1}5 ἢἰβ8 σοπιοιηρογαγίοβ ἃ σέ 97 εὐὶς- 
ἦρε»), 6: 5 (γῆετε “εέα 15 σοπιίταϑιοὰ πἰτῃ οὔεῤγίμρ), δὰ ποῖ 
2οεέεγίδν (ἃ βδθῆβε ψῃοἢ ἴ86 τοζὰ οἴδῃ ἢ49) ; ἃ σαίεσεῃος ἴο ροβ- 
τοι (Βεγῖῃ. σα, ἰῃ ἴῃ 86η86 : ποῖ τηοΓεὶν ἴῃς τ ρῃίεουβ, Ὀυϊ α͵90 
τοῖς ἀεβοθηάδη(8) νουϊὰ Ὀε ἱπαρρτορτίδϊε ἢεσς, σβεγε ἴῃς ρυγροβα 
18 Βἰ ΡΥ ἴο σοῃίγαβί ἴπ 6 ἔαῖεβ οὗ ἴῃς πὶοκεὰ δπὰ ἴτε τἱρῃϊεου. 

22. ΒοδΌ πιϊουΐ ἀϊφοτοίίοι. 

Α ποϊάσηῃ τἰπρ ἰῃ ἃ 5ιυίῃς᾽5 βηουῖ --ο 
Θ00 ἢ ἰδ ἃ [αἰ ψοσλδη ψἱμοαυί ἀἰϊδοτειίοη. 

Α 5'ταρὶςα σοτηραγίϑοῃ, ἴογηᾶσυ, Ὀὰϊ τ ἢ Οπιἰϑϑίοη οὗ ἴῃ 6 ραγίοὶς 
οὔ οοτηρδήβοη --- ἰἢς ΗδΌ. βᾶγ8: 4 ροίίδηι γέρρ. .. ἐσ ὦ γαὶν 
το»! . .. ὙΠ ποβϑ-τίηρ νγὰ8, ἀπά 8, ἃ σοπητηοῃ οτγηδιπεηΐ οὗὅἁ 
ΜΟΙΆΘΏ ἴῃ Ἰεβίεσῃ Αϑβία, δῃὰ ἴῃ πῆδὴν ὈαγΌδτουβ δπὰ ΠΑ] -οἰν!] ζεὰ 
ἘΠΡ65 ; 58εε ὅξῃ. 2453 7. 85 158. 42Ἶ [0Ὁ 42}, ἀῃὰ 1,Δηε᾿5 Ζαμπερε 

πα Ομείονις οὗ 1ὼλε Μούεγη Εργρῆσηπε, Αρρεπάϊχ Α. Τῆς ἴεγτι 
τεηάετεα ἐϊεγεδίοη βἰατῖθεβ ἤτοι 2λγοίεαὶ ἐαείς (Εχ. τ65 Τοῦ 65), 
τῃδῃ σαρδοῖ οὗ ἐμή είμαί αϊτεγίνμαδοη (1 ϑάτα. 25 8 7οὉ 125), 
Δηα ΔΡΡΑσθητγ 150 εἰ σαὶ] δά τεϊϊρίουβ ᾿υάσπιεης (ψ 1195). [ἔ 

ΟΟΟυΓ5 ἰῃ Οἠ6 ΟἴΠΕΙ ῥἷδος ἰῃ Ρσ. (24,5), σετα ἰξ πηοᾶπβ ἐμ ήεἠσείμαϊ 

γμάρνιοηί, ορίμίοη, σἀποῖυεν δασεά ο" τοιηαᾶ ἡμάσνιε, Ἡδτε ἴῃς 

ΤΏΟΓΑΙ 6]επιδηῖ ἰδ ΡσΟ ΔΌΪΥ ἱποϊυάςα. ὙὍΤὙηετε ἰ5 85 ρτεαὶ ἱποοῦ- 

δτυϊγ, [τ 15 βαἰά, ἰῃ τῆς υπΐοη οὗ Ὀεδδυ οὗ ρεύϑου δηᾶ ἀδίοσπι 
οἵ πιὰ δηὰ Ἵπαγασίεσ ἴῃ ἃ ψοπιδ ἃ5 ἴῃ [ἢ ς ργεβεῆςς οὗ ἃ τίς 
οτῃδτηθηῖ οἡ ἴῃς σοατβαβδὶ δηἀ ὑπο]εαησϑβῖ οὗ Ὀ6845318 (90 ἴῃς Οτ.);" 

ΦὝΎΠΒετσε 5. πο αἰϊυβίοπ ἴἰο ἃ τἰῃρ υβϑεὰ ἰο Ἰεδλά δαίπιαὶβ, ἔου Ὡς ἢ δύσει ἢου 
Ἐπιρίογα της ννογὰ ἀσοξ (2 Κζ. τοῦδ ΕΣ. 19"). 
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εἰνῖς ἰδ πὸ ἀουδι τῃε τηεληΐϊηρ οὗ ἴῃς οοῃάδηδεα ἐχργεββίοω οὗ ἴδε 
ἩΦὉ. ταὶ βυςἢ ἃ πογωδῃ ἐς ὦ γίμρ, οἷο. 

8,3. ΟἸδσδοίδοσ ἀοίοσεβίπθο ζοσίῃηο. 

Τῆς ἀςεῖτε οὗ ἴδε τἰρῃιϊεους ἰβδεαες οἹ]γ ἰὩ ξοοὰ, 
Τῆς εχρεοϊδιίου οἵ ἴῃς πίοϊκεὰ ἴῃ ττδῖ. 

Απεεῖς, ἰοτηαιγ. Ζ29)εεῖγε Ξε ἐχῤεείαδονπ. 1Δτ.... ἐς οπ 
ζοοά, αλὰ . .. ἐξ εὐγαίὰ (οτ, αἀγγοραπεε). ΤΏΘ ῥσονετὺ ἰ5 ϑυϑοορ- 
ἘΌ]ς οἱ ἵνο ἰηϊεγργεϊδοῃβ, δοοοσάϊησ 85 νὰ ἴδκε τῆς ργεάϊοδῖες 
ἴο Εχργεβδ 08} 1165 ΟἹ Γεβυ}15 οἱ ἴδε 50 )]εςῖ8Β. [π ἴῃς ἢγϑθὶ οδὲς 
(Ὀε.) τδε ἀεβῖγε οἵ τρδίδουβ τηθῃ ἰ8 ἀεβοσ θα 45 [1561 ροοά, 
ΤΩΟΣΑΙΥ Ρυζα, εἰ Ὀγαοὶηρ Ὀγαῖβε νουτῃν οὈ͵εοῖδ, ἴμδὶ οἵ νἱοκεὰ θη 
85 56 5ϑοἰκίηρ, ὑγουά, διτοραῶϊ (βυοδ ἰβ ἴῃς ϑεῆβε οἵ ἴῇε νοζά ἴὩ 
158ἃ. τ65, --- 7ετ. 485). [Ιπ ἴῃς βεοοῃὰ οδβς ἰἱ 15 ἀδοϊαγεα τπδὶ ἴῃς 
ἰδδις οὗ δορς ν1}} ὈεῈ ἰῃ δοοογάδηος σὰ ἴῃς σμαγαςῖεγ οὗ ἴῃς τοδῷ 

--- Ῥγοβρευν (ἀϊνίης ἔλνοτ) ἕοσ ἴῃς οὔς οἶδ88, ντδῖῃ (ἀϊνίπε ρυῃ- 
ΙΒΏΣΩ ΩΓ) οσ ἴδε οἴδοῦ; ἴῃς ἰαϑὲ ποσὰ οἵ ἴῃς νεῖϑεὲ ΠΟΙ ΠΊΟΙ]Υ 
τοδδῃβ σηρέν, οἵ τηδὴ (Οξῃ. 497), οσ οἵ σοὰ (138. 1.3.2 Ζερῆ. 1") ; 
50ΟὮ 15 1ϊ5 8686 ἰπ 11’, Ὑετε 62) ο7 τογαζὰ ἰδ Ῥάταὶ]εὶ τ (σοι 
27) ἀδατὰ. 1 ἰῃς ἤχτβὶ ἱηιετρσεϊδίοῃ Ὀς δἀορίεά, ἱξ σν|}} Ὀς υπάετ- 
δβιοοὰ ἴμδὶ ἴῃς πορς οἵ ἴπε τἱρμίεου ἰ5 1] 6]116ἀ, ἴῃδὶ οἵ ἴῃς νἱοκεὰ 
ἀεπϊεὰ (Οτκ. ἐς ἐκεήγογεα). Τῆς βεοοῃὰ ἱπιεγρσεϊδθοη ἰ5 ἑανοσεὰ 
ὉΥ 5υςοἢ ῥὑγονεσὺβ 85 τοῦ 5 τ, πὰ Ὀγ ἴτε ἴοπε οἵ ἴ!ε Βοοκ, τ Βο 
ἴῃ βεθεγαὶ ἀθβουῖρεβ ἴῃ 6 σοηβοαυδηοεδ οὗ δοοῃβ. [Ι 15, Ὀεβί 65, 
ΥΕΙΥ ΠΕΔΙΪΥ ἃ ἰδυϊοϊ ον ἴο 54Υ ἴπδὶ ἴῃς ἀδβῖτς οὗ ἃ ροοά τιδῃ ἱβ 
ξοοά, ἴδαὶ οὗ ἃ Ὀαὰ τοδη Ὀδά. 

294-236. ΙΑΒΟΤΑΙΣΕΥ ΟΣ ζΟΒοΣΟΑ  γ, δπὰ πὶ σά ]ηοθε ΟΣ ΔΥΑσίοθο. 

24. Οδε τηδῃ βρεπὰβ, γεῖ 5111} ἱποζεδβεῖ, 

Αποῖδεν τη βοϊάς τυδαὶ 5 ῥγορεῖ, Ὀυϊ (ἢ τε δ) ΟἿΪΥ ἴο τδϑὲ. 
25. Τα Ἰΐδοσαδὶ ταδὴ σἱ}]} ΡῈ 

Αμὰ Βςε Ὑ8ο τδίετ νγῖ]]} Εἰ πιθεῖῇ Ὀς τδιετεὰ. 
46. ες πο υἰτϑμοϊάς οοτη, ἴδε Ρεορὶς εσυγεε Ὠίτο, 

Βαὶ Ὀϊεεείηρ ἰδ οὐ ἴδς μεδὰ οἵ δἰτὰ τῦῆο 9ε}}8 ἱξ. 

34. (οπηρὶεῖς δηιο515, [ογΏδσυ : οἣς βρεηὰς δηὰ ὅτονβ, ποῖ ΕΣ 
Βοαγάξ δηὰ ἀξοϊηςεβ. 1Δ1| δάσο ἐς ογις τυὰο «βεμαε. Τῆς ἴδττωβ δπὰ 
ἴδε 5εῆβε βθδ ἴὸ Ὀ6 9ΈΠΟΓΑΙ --- [μετα 5. Ὧ0 δρεοὶδὶ τείεσεωος ἴὸ 
Δἰτηδφίινίην (ὩΣ ἴῃ ᾧ 112Ὁ), Ὀὰϊ ἰξ 15 βαϊὰ τῃαϊ ἃ Ἰυδῖ ἐεχρεπάϊϊατε 
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οἵ οὨεξ᾿ 5 ΕΔ Ὦ, ἰῃ ἘΡΕΙ͂ ΜΆΥ, ἰ5 τα μδὶ Ῥο ον, ἰομάϊηρσ ἴο ραΐη. 
Τμδῖ ἴῃς σοίδιεησα 18 ἴο ρῃγδβίοαὶ νεῖ (πὰ ποὶ ἴο ἰπουρῆϊ δηὰ 
801) ΤΩΔΥ Ὅς ἱπέειτεα ἔτοτι 5: }1}18Υ ἜΧρυ ββοΩΒ ἰῃ ΡΓῚ. (τ 145 
215), ἀπὰ τπδῖ ἃ βἜΈῃεγαὶ ΒΑὈΪ ΟΣ ΡΟΪΙΟΥ ἰ5 5Βροίκθῃ οἵ ἀρρϑᾶγβ ἴτοπι 

τὰς Ζοῦογαὶ σμασδοῖεσ οὗ ἴῃς ἴθπηβ εηρ]ογεὰ : ὀχρογίεηος ἴθᾶς 65 

ἴθδλι τε τρδῃ οἵ ᾿ἴθεσαὶ τιεῖμοάβ Ῥσοβρεῖβ, δηἀ δυο δὴ οησ, ἰΐ 5 
ῬΙΟΌΔΌΪ τασδηϊ ἴο 540, 885 (6 Ὀ]οβϑίηρ οὗ σοὰ. Τῆς Ξᾶρεὲ ἀοεβ 
ποῖ 5εεπὶ ἴο μδᾶνε ἴῃ πιλϊηὰ ἃ ταδη β οᾶχς οὗ δἰπιδο. 2 γυῤέν ἰδ 

ἴθδῖ ὙΠ ἢ ἰ5 7υϑῖ, ΔΡρσορχίδίῖς ἴο ἴδε οἰγουτηδίδηοεβ (ἴδε ΕΝ. 
τεηάδοσηρ »εογε ζάαρι ἐς ῥγοβεγ 18 ἱποοιτεοῖ) ; τσαρ ἰ5 Ἰαοῖς, ἀεῆοϊξ. 
8ὅες ἃ β'γηἶασ τπουρδὶ ἴῃ ΒΘ. 11, Ιῃ βεοοηὰ οἱ, ἴδε 1,δῖ. (απὰ 90 
τῆς ὅτ.) 85, ἰὩσο τ ον : Οὐλεέγς “εἰξέ τυλαΐ ἐς ποέ ἐλεῖγς, σπά αγέ 

ἄναγε ἐκ τυσρί. --- 3δ. ϑγηοηγτηουβ (8 ἴοσῃ οὗ γζάσε οσουστεησς ἰῇ 
ΕἈ)5. 10-15}, ἴοσῆδιγ. ζΖήδεγαί »παρ ἰβ ᾿'ἴϊ. 2όγεοη (Ἰἰἰϊ. “ομ) 97 

ὀἐξεείαρ, οὴς τῆο ἀἰβρεηβεβ ἰοἰπάπεββ, Ὀεηεἤσεηοας. δ υοεῤέγεα ἰ5 
11. μεσαξ γῇ, ταϑῖαρμοσ ἀεπνεὰ τοὶ ἴῃς σοπαϊτίοη οὗ τς] -Ὡουτ- 
Ἰβῃδὰ δῃΐπλα]β οσ νεῖ Ό]ς65 (7]υ. ο᾽ 154. 2053 76γ. 321. 7οὉ 36), οἵ, 
ΡΙ. 132 285) ; [δὲ τηθῖδρῃοσ ἴῃ τυσίζρς, τὐυαέεγεα ἰδ Δρτὶου]ταγα]. 
Τς Τρίοσθῃοθ δρρθᾶγβ ἴο δε 5Ρεοἰ σα! ἴο κί μάϊγ, ζεῆετουβ σοη- 
ἄυοὶ τοναγὰ οἴπεῖβ; ἴδε τεναγὰ οὗ βυοὴ σοπάσοϊ 15 ἀσιοττωίηδα 

Ὁγ 5οοἷδὶ ἰδνβ δηὰ Ὁγ ἴδε αἰνίῃης ἀρρτζονδὶ. ---- 386. Απεϊμεῖς, ἴοτ- 
ΠᾶΙγ. ΑἸ]υβίοι ἴο ἴπ6 ῥσδοῦος οἵ δΒοασγάϊηρ ρτδαίῃ 1ἱπ βεᾶβοῃβ οἵ 
ΒΟΔΙΟΙῪ ἢ ΟΓΕΣ ἴο 561] 1 αἵ ἃ πίρῃ ργίςς. ΤῊ ἰβ τῆς ΟἿΪΥ τρθη- 
τίου ἰῃ ΟΤ. οἵ τϊ]8 ρῥτοσεάυγε 90 ἐτευεηῖ ἱ ΠΟΤ σοί δ! ἀδνεῖ- 
ορεὰ φουητηυηίτεβ ; Απὶ. 8. ὃ Ξρεᾶκβ ΟἿΪγ οἵ εἌϑεῦ ἀδβῖσε ἴο τηδῖκα 
ἸΏΟΏΕΥ, ἀπά οἵ ταυάυϊεηί ταεῖϊμοᾶὰβ ἰῃ τδᾶὰθ. Τῆς Ῥγδοῖίςς ἤετε 
ἀεπουπορα ῬγΟΡΔΌΪΥ Ὀξδοδτης ἔδυ αν ἴο ἴῃς 71ἐν υπάετ Οτεεκ 

ξονεσησωθηῖβ ἰῃ ρτοαῖ σΟΙΏΠΊΕΓΟΙΔ] δη βηδηοίαὶ σςηῖσεβ. ὅϑ'υσ. δῃὰ 
Ταῖς. : δ τολο τυ λλοίδε ἐογη ἐπὶ ἄἔγσις οὗ γανείμε «λα ὅδε αδα»- 
ἀρπεά 1 ἀΐε ἐμέγιΐές, ἴὰ ἩΙσἢ ἰὰς λϑὲ ἘΧΡΓΕβΒΙ ΟῚ ἰ5 Ῥαβθα οἢ ἃ 
τος δ ηρ οἵ ἴδ Ηεῦτεν. 

18. Ὕβετζε 'β δ μβδσοποσηδβίδ ἱπ Ὅν, Ὅν; ἴδε Ἰδίϊεν ϑίλάς που]ὰ υτὶϊε "3 
οΥὐ ῸΨ (90 38), βίος ἴῃς ὑδξαδὶ πουπη-ἔοστη ἰδ Ὅν, ἴὰο διδδοὔδηςς, βονενεσ, 

ΤΩΔῪ Ὁε ἱπιεπάεὰ; 36 πιδὺ Ὀς ἔτεε τεηἀετίηρ οἵ ΚΞ. πε ῬαττςΡρΙες ἐχρεεϑ ἴδε 
ξεῦετδὶ σοϊε; ΠΡΡ ἴ5 ἴο Ὀε υπάετειοοά ἴῃ βεοοπὰ οἷ, (ὃ σπέρμα δὲ δικαίων, ἃς 

ἴς Ἐ), ν "33 τπϊςο ἢ ὁες.--- 19. 8ες ποῖς οὔ [δΐδ ν. δρουε. Οπιξ τῃς δα, ἴα 
τρῦ, 85 ἴῃ 81} ΑὩο. 86. --- Ὦ 1»; ΘΟ (ἐοϊοννεὰ Ὀγ 48) υἱός, αμὰ Βί. 1); Β' κ)5" 
ὍΡῚ ἹΚΌ, ΔΡΡΑΙΕΒΕΥ ὑδκίης 15 85 -ὸ “ψκο; ΞΨ, ελρηνεθεεῖα, ρετβαρα ἰδκίηρ πρῚΣ 
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ἴῃ ἴῃς βεπδε οἵ σύνες (Βδυπιρ.), δινὰ 19 ἔτοππι βίεσι 79, ος ροδείδὶ γ τεδάϊηρ 12. 
Τῆς σομπμεςοι οδ]]ς ἔος ἃ ἴεττα ρασδὶ]εὶ ἰο [με τὴ οἵὗ ; Καπιρ. πγν, ἐς τωῶῖϑ 

α:οεέαέες τοίλ, ἴεν 151} Ηοϑβ. 122 ἡ 375; Οἵ. 129, ξτδρβίοδ!γ ἐασγ, ας ποὶ 
δρριορτίαϊς ἱπ βεῆδε, ἐνεὴ ἱμουρῃ, σ Νορεῖ, τὲ βαρ 2 Ὁ; πὸρ ἰς 
ΞτΑΡὨΪοΑ]Υ Ῥοκβίθ]ς ἰπ ἴῃς οἷά φἱρμαρεῖ, θυϊ ποῖ Ἔαβγ; ἴο 190 ἴδε βατης οὔὐες- 
τίου 1165 88 ἴο )5; Καπιρ.᾿β ειρεπάδίίου πιδῪ ὉὈς ῥζουϊξίοπδ!γ δοοερίεά. --- 

90. [π5 Θ᾽ με5 ὁδοί ἕος ἘΝ 5., δϑαϊπυ]διίου ἴο ", δὰ ἰπ ὃ γῃεϊογίςδὴγ ἱπβετῖς 
πάντες.--- 841. ΙΒ Ὑῦ τὸ οὗ, της οοταπιοη ἐχργεβδίοῃ ἡ9 ἤΌγι, σήγέξε λαναΐε. ---- 
ἾἮ ὑνῖν γα; Θ΄, τοῖ 50 νοὶ], ὁ σπείρων δικαιοσύνην, -- πρῪς γ᾽. --- Εος 3Ώ ὉΡῸ 
Ο μα5 λήμψεται μισθὸν πιστόν, αἴτετ ν.}80 (1,20.).--- 33. ἸΉ 55π| ((Ἀνοτεὰ ὃγ τδς 
τῆγτθση) ἰ5 ἰδοκίηρ ἴῃ (58, (ουπὰ ἰπ ΘΝ “.«; τἢς εἐρίτΒεῖ ἰ8 οἴῃ ἱπϑετῖεὰ ἴω ἾΒ), 
Ὀυϊ βοπιεϊίπιεβ οπιϊἰοὰ, 8δ5 ἰῃ Ηοβ. 28 ἴα 3. ἘΣ. τ613.---28, ΠΩΣ; 
(6 ἀπολεῖται, -Ξ ΠΊΩΝ, ἃπὰ 50 ΠὨε᾽ Βοβεὶ 941, ἃ παῖυγαϊ τεδάϊηρσ, Ὀαϊ ποῖ Ἂς. 

τίμογ δα βεῖὶς τὸ ἴῃς 20 οἵ 5. ---34, Ἐ ση; Ῥειεβ, “παλεδι,, Ὁ. 88, δῷ 
τοεαίία, νι Ἀϊο ἢ ἰδ ἀρρτορτίαϊς, δαὶ τοὶ θεῖϊες τδη 3Ή. --- δ, ἴῃ ", εἰσὶν καὶ οἵ 
συνάγοντες, ΔΡρΑΙΘΠΕΥ τες τοπάοτίηρ οἵ Ἐ}.---36. [πη Ἀ κ᾿ δε κ ξεεῖαβ ἴὸ 
Ῥε βυρδεςαϊίοι, ὈΥ δὰ Αγαπιδὶς -δρεδικίην βοτῖρε, ἔοτ τ, ψ Ὡ] ἢ 15 ἑουπὰ ἰῃ Δ ῸΥ 

Μϑ5. οὗ Κεπη. δηὰ Ὀε’ Κοβϑὶ (ἴπ ψ πο, Βοψενεσ, ἃ τὰᾶὺ Ὀς οοττεςτίοη). ΤΣ 
5ἴετα τοϑὺ ὈῈ πγν, Ηοΐ. Ἴγγ), ψΒςος ΥὙν, πτν, πλ, ος (ΕἸείδοΒ., Ὁς.), ΕΥ̓ πιεΐδι;- 
ε815, πλνν ΠΣ; οἵν ποῦν: 8ῖ. ΠΣ (ἔσο. 83) ν“- ΤΑΔῚ ρεῖ Ηοΐ. τὴν πὴ; ἴ ἴς, 

Ῥειβαρβ,. Βεϊζες ἴο δπιεπά ἴο Ηοΐ, (Βί.) οἵ ΝΊΓ, (6τ.) οἵ πο; δ τᾶζες ἴδε ἔοττη 
τοῦ Ηἰΐ. πρὶ ἐραελ, 85. ἴτοτα Ὑπ ονγσέ, ὈΟΙᾺ αργοῦαῖθ. (ῦ ἰδ οοτγυρὶ; [38 
πᾶσα ἁπλῇ ἰδ ρεῖδαρβ ἕογ σιανθήσεται τοὶ δε μαἠενπεα (8ο ᾿ΑΣΘ), διὰ ἰξςξ 
θυμώδης ἴοτ μέθυσος (Σ), οὐ Ῥεῖμιαρα -Ξ 1). οπε τοὴρ ἐπεΐξες ἀπερεν; εὐσχήμων 
ΤΑΥ͂ ΞΞ- ὍΝ 30, ΟΥ̓́ΤΩΔΥ τεργεβεηΐ ἃ ἔοσγτη οἔ πον. --- 30. ἈΆ 58); 6 ὑτολίτοιτο, 
ΞΞ Ατᾶσυ. ρυν (50 96). 

21. Ἑιπάποει καΐῃδ φοοῦν]]. 

Ηε ν8ο 58εεκϑβ ροοά « νυῖπβ᾽ ἔανοσ, 
Ης νἜο 5εεἶ5 ενἹ], ἰξ ψν!}} ονεσίδίς δἰπι. 

Απειπεῖς, ἴεσθαῖγ. Τῆς ποσὰ σεπάετοὰ λον ΤΩΔΥ - σοοαϊ- 
τυἱλδί, ἀσεεέῤέσπεο (τα 1453), οὐ τυλδαΐί ῥίξατες, τυλαΐ ἐξ ἀεεεβήσδέἧε 
(οἷ εἰς.); 866 ποῖδ οὐ 85, ΤΠ φοοα δηὰ δοΐ τὰ Ὀεῖϊῖος ἰλκθη 
ἷπ ἃ ψῖάἀς βθῆβ6, 858 δι Ὀγδοίηρ ΤΏΟΓᾺ] (45 ἴῃ Αἴ. 5.5) δηὰ ζεῃοσαὶ 

ςοηαϊοπβ (45 ἰῃ 37. 1 ἡ 91} ΕςοΪ. 25), δῃὰ 45 ἀδϑογι δίς ἴῃς 
τοδῃ 5 σοπάυοιϊ ἰοναγὰ οἴμειβ. ὙὍΒῈ βεοοῃὰ ο]. ἀθοίαγεβ [μδὲ ον] 
ἀοίηρ τερουπᾶβ οὐ [18 δυῖΐποσ -- ϑυοἢ 15 ἴῃς ἱπιρ] οδοι ἴῃ τῆς 
ἐχργεβδίοῃ συερίσξο, 1ἴϊ. ἐονις ὠῤοπ (ΟΥ 420) ἀΐνι. Ὑδθ ἤγβὲ οἱ. 

5ῃουϊὰ ρίνε ἴῃς δηςΠε518 τὸ τἰῖ8: Βα γῆ 5εεκβ ροοά (ἴοτ οἴῃε5), 
ἰδ ΜΗ] σοτας ἴο ᾿ἰπὶ 45 τοὶ, Τῆς ΗεὉ. μ45 «ἐεᾷς γαϑον; ἴῃιε σεεξς 

ΤΆΔΥ ὃς υπάοιβίοοά ἴο πιεδὴ ἐς δέως γεαδν «εεξέπσ (απ Ψηπάϊη) 
“νον, οτ, ἰῇ τη ῖ5 6 τπουρὰς το Ὀς ρυϊίηρ ἴοο τπιυοὰ ἰπῖο τὰς ποσὰ, 
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νὰ ΤΏΔΥ Τοὔδηρε ἴῃς ἰεχῖ. ΤΏς 5ἰπιρὶς 9686 οὗἁ “6εξ; γίεἰ 8 ἢο 
84 ἰΞ(ΔοίΟΥΥ τηεδηΐηρ ἴογ ἴῃς οἶδυβε. Τῆς ΛΣῦογ σδῃ Ασα ὃς 
ὭΚΟΩ 85 --- Οσό": “συον, ίοτσ, ᾿ἴ βυςοἢ τείδσεηος δὰ Ὀδεη ἰπηϊθηάαά, 

ἴὰε ἀϊνίπς ἤδτὰς νουὰ ὕανε Ὀεεη ἐχρτεββαὰ (Πς6.), δ3 ἰῃ τ΄. 1 
τς ἔλνοσ θὲ υπάοιβιοοά 88 γείειτίηρ ἴὸ τηδῃ, ψγὰ πᾶνε (ἰὴ ἴῃς Ηοὗ. 
ἰοχτ) ἴῃς οἰδίοηθηϊ ἴπᾶὶ Βα νο ψῖβ65 ροοά ἰοτγίυης οσ ἰπαβοϊῇ 
τουδὶ 50 δοῖ 48 ἴο ψζϑίῃ ἴῃς φοοάνη οὗὨ οἴδειβ, τῶυβὲ ἀο ψμδῖ ἰ8 
δίκα ςἐπρ ἴο ἴΒεπὶ --- δὴ ἰάδα ἰουπα Ὡονῆετε εἶδε ἱῃ Ρχ., δῃηὰ μεῖς 
οἤεπηρ Ὧ0 φοοά οοῃίΓαβῖ ἴο ἢτβῖ οἱ. Νοτ ἰβ τὰς ποὺ ( ,σῦον, οἵ, 

τλαΐ ἐς σερέῤῥαδίε) εἰδενίλοσε ἴῃ ΟἿ. ργεοθάβα Ὁγ ἴῃς νετὺ “ἐέξ, 
δηά ἴϊ 18 Ὀεϊίεσ ἴο υπάοιβίδπα βοῦλε βυ οἷ ἴογηλ 85 τοίη, σαΐη, οὐέσέῃ, 

2γοέμγε (80 ΑΥ̓͂., Ἀδυ.58). Υεῖ (ἢ 18 τεδϊης ἀοε65 ποῖ ρίνε ἃ ρετίδοϊ 
ΔΓ Π6515, δὰ ἃ τολῪ Ὀς Ὀεῖζεσ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴῃς ἀϊνίπε παπιθ, δῃὰ 
τοπάογ: ἀφ τοῖο «τεξς τυλαΐ ἐς (τλοτΑ!]γὴ) ροσα τέεωγές σοά ̓ ς ,ανον, 

τοὐϊίο ἦε τοὴσ «ἐεξ: τολαΐ ἐξ (τ οτα}]γ) ὀσαά ὀγίμρε ἄρτυπ οπ ἀέσε- 
“εὔ, αἴνίκπε γεῤιῤμδοη. ῬΟΒΒΙΌΪ ἴῃς ἵνο 1ἴπ65 Ὀείοηρ τὸ ἀϊδετγεης 
οουρὶεῖϑ. 

28. ἘΟΙῚῪ οὗ ἰσυεείπρ ἱπ τϑαῖι. 

Ἧξε νῖο {τυ5ἴ5 ἴῃ ἢἷ8 τί οἢ 65 Ὑ}}} (4]], 
Βαϊ τἂε εἰσδίεου ν}}} βουγίβῃ 1Κς ἴῃς στεεη Ἰεδέ. 

Απεϊι μεῖς, ἴοσασγ. ὙΠῈ ΔΠΕ 6518 δβϑυπιεβ δῖ ἴδ 6 τηΔῃ ψ8Ὸ 
{πιδῖβ ἴῃ ΤΟ 658 58 ὉΠρΟΩΪγ, δῃὰ ἴπαὶ ἴῃς τρῃίθουβ ἴγυϑὲ ἠοῖ ἰπ 
Τομ65, θαϊ ἰῃ σοά. Αἰἰεάδς ἰβ ἤεσα ἴῃς σερτγεβεηίδανε οὗ που] Ὺ 
Ῥονοσ, δηα ἴῃς δαἀπηοηϊξίοη 15 ἀϊγεοϊεα ποῖ ἀραίηϑι Ἰερί παῖε οοη- 

βάδπος ἰῃ νεα] ἢ (45 ἃ τηθϑΏ5, ΟΓ ἜΧδῖΏρ]ς, οὗ ἀοὶπρς ροοά), δυῖ 
ἃφαίηδὶ ἴἰῃς 6] 1οΥ (πδὶ ἰξ σδὴ βᾶνα ἃ Ὁδά πιδὴ ἔσγοταῃ ἴδς Ἴοῆβε- 
4υεῆςα5 οὗ ἢϊ5 ἀδεὰβ (παῖ ἰ5, ἴοτὰ Βυπιδη ΟΥ αϊνὶπα τταῖῃ) ; 966 
τοῦ ττ' ψΨ 62.) ΤΉς τρϑίαρμοσ ἰ5 ἀϊβεγεηῖ ἴῃ [ῃ 6 ὕνο οἰαυι868 --- 
ἰξ ἰδ ἵάκθηὴ ἴῃ ἴδ ἤγβι ἔτοτῃ ἃ Ὀυϊάϊηρ, ἰῃ ἴῃς βεοοηά ἔγοτῃ ἃ ἴζεε. 
Ἰάεπεν οὗὅἁἨ τρθίαρῃου πιᾶὺ Ὀ6 ραϊηεα Ὁ 5υνβετιθηρ λσας ἴον με 
(ϑεε ψ τῇ 373), ὉΥ ἴδε οὔδηρε οἵ οης Ηεῦ. Ἰεϊτεσ, οσ (88 ἴῃ ἴῃς ατκ.) 
Ὁγ τεδάϊηρ γέρε ἰπβιεδὰ οἵ Μσωγίελ. Τῆς ἔοστηοσ οὗ ἴμ686 ομδηροβ 
ἶνες ἃ πδῖυγαὶ ϑθῆϑθς, Ὀυΐ ἴξ ἰβ Βασαν Ὡδοθββασυ ; αἀϊδδετεπος οἵ 

ΤΑΘΙΔΡ ΒΟΥ ἴῃ ἴνγο οἶδυ865 Οὗ ἃ ὑγονοσζὺ 18 Ὡοῖϊ υπηδίυγαὶ. ; 

29. Ἑοοποιρῖο 2011 οὗ δεϊπρίηοδε. 

Ἦε νδο ὑείηρβ ἀἰϊεδῖτεββ οὐ ἢἷἰβ Βουβεβοϊ ἃ νι1}} δανε ἴδε πϊμὰ δὲ δἷ8. ροεόοξείου, 
Αδὰ ἰὰς ἰοο δὰ πὶ} ὃς εἶνε ἴο ἴδε νΐϑε. 
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ΘΥΠΟΒΥΓΩΟΊΒ, ἸΟΤΏΔΙΎ. Ἐοτ ἴδε νοστῦ ὀγίμρε αἰείνεις ον, οἵ ἀαννε: 

(ΚΝ. φοκδέῥιοίλ) 58ες εἰ δ δῶ. 345 ϑπιι ὅδ. 145 1 Καὶ, :ϑῦ; 
ἀλομσελοδέ ἰδ 'ὰϊ. ἄρωδε; ἴῃς τεπάοσίηρ ἑπλεγὶ ἴον ἴῃς βεοὸῃά νετὺ 

ἴῃ ἤτβὶ οἱ. (ΕΝ.) 15 ροββίθ]ες (ἴὰς πιδὴ τοδυ ὃς βαϊὰ ἴο ἱηπεσγὶϊ ρου- 
ΕἸ ἄτι ἷ8 οὐ (011}γ}, Ὀὰϊ ἴῃς ἰάδα ἰβ σαῖπεν ἴθδὶ οὗ σοπιίηρ ἴο 
Ῥοβδβοββ. Τῆς ψεηεσαὶ 86ηβε οἱ ἴῃς νεῖβε ἰ8 ἱηϊοαϊδὰ ἴῃ 12᾽ " 
14}. χη: ([Πε πιδὴ ψῆο, ὉΥ ἱποαρδοῖυ, ποριίροηςς, ΟΥὁἨ ηἰρρατγα!!- 
Ὧ658, [4118 ἴο πουτϑ! δα Ὀυ]ὰ ὑρ δἰ8 Βουβοβο]ὰ ψ}}} δημ 5 τε- 

βοῦσοοβ τεἀυσεά ἴο ποιμίηρ ; ἴοσ τοίγα, 85 -- ποίλέηρσιεσς, 865 76ῖ. 
513 Ἐκο]. τ, ΤΠ βεοοπὰ οἱ. τεϑιδῖεβ ἴῃς Ἵᾶϑε : ἃ τῶδῃ μι} οἱ 
τιῖ5 εοοποιιῖς δηὰ τηοσαὶ (ΟἿ Ὀεοοσηεβ ΠΟ γαΙν οὐ νἱγ δ! ν ἃ βἴανε. 
ΤῊῆε τοῦδε τοδὴ (1. τοῦς 977 »εἶμα ) ἰβ ΤΠΗΥ δηὰ βυσοαββία!, ἀπά 
πορίεοι οὗ οπε᾿β οπι ἐἈΠΗΙΥ ἰ8 ἀφοϊαγοὰ τὸ Ὀς ἴδε 5ίψῃ οἵ ἃ , οί 

Θίδνειυ εχἰϑιθὰ διηοωρ ἴδε [6τγα τἸσουρδουϊ τὰς ΟΤ.. τς (Νεῆ. ς' 
Ρχ. 12᾽ τη 300, εἴς.), δῃὰ Ἰδῖοσ 5; Ὀυΐ ππεῖμεσ ἴῃς τείεσεησς Βεῖε 
ἦβ ἴο ἴῃς δοϊάϊηρ οὗ Ἡδεῦτεν 5ἰανεβ ὈῪ ἃ Ηοῦσον τηδβίεσ 15 ὑῃοεῖ- 
τδῖῃ -- ἰοσείψῃι βἰανεβ πιϊραϊ θὲ ροββεβδεὰ Ὦγ ἃ [ε, οὐ 76νίβὰ 
δίανεβ ὮΥ ἃ ἰογείξῃεσ. ---- Ῥοββί ΠΥ ἴῃς ἴνο οἰδιιβεβ ἀο ποῖ Ὀείοης 
τοφεῖδετ. 

90. 119 διὰ ἀϑδὲδβ [πο οπίοοπιο οὗ οοπᾶποί. 

᾿Οὺς Ηεῦ. τεχὶ τεδάβ: 

ΤΈς {ταϊϊ οὗ 4 τἰρδίεους τοδῃ ἰ5 ἃ ἴσες οὗ "ΐε, 

Βαϊ ἃ νῖδε τηδῃ ἴδίκεβ ἔἴἰγε8. 

ΤΒε ἡλξες 18 ζΕΏΘσΑΙΪΥ (85 ὉΥ ΕΝ.) ἰπἰεγρτγεῖδα ἰο τϑθδῃ δοίης: 
ἃ Μΐδ6 ΤΩΔῺ Ὑ1Ὼ5 500}}5 (-Ξ ΡΕΙΒΟ 5) ὉΥ [18 τϊδάομι, Ὡς Ὦ 8 ἁὑπάετ- 
δἱοοὰ ἴο Ὀε τλογα]γ ροοά. Βυὶ εἰβενβοσα ἴῃ ΟἿ. ἴδε ἰαϑδῖ Ἔἐχργεϑ- 
βίου οὗ ἴδε Ἴσουρίεϊ δἰνγᾶγβ τρθδηβ ἡ2ξές σιυαγ (-Ξ ἀεβίσογβ) ἄσες, 
δηὰ τηυβὶ Ὀς 30 ἰπϊεγρτεῖςα δοσε ; ἴὰἃς γεϑυϊίδηὶ δήηιττηδιίοη ἰ5, ἕον- 

ἐνοσ, ἱπῃροβϑὶ]6. Α Ὀεῖῖεσ ἔογπι 15 ξυσρεκῖεαὰ Ὁγ Οτκ., νϊοῇ Βᾶ5: 
7) ονε τὰς γγεὲέ 9" γἱράδεομσπεες φγσιυς ὦ σε ο΄ ἀξ, ὀμέ ἕλε ἤσες ο΄ 
φἀε λαιυζεες αγὲ ἑαξεη σιυαν μηλίνεεέν, ἰὰ πο ἴῃς ποτά πε 
ῬΙΟΌΔΌΪ ταργεβεηῖϊβ Δ Ἐχρχοββίοῃ σοηϊδἰηἰηρ ἴῃς ΗδὉ, ἴεῖτὰ γεῦ- 

ἀετεὰ οἱράδηεε Ὁγ ΕΥ̓͂. (τοῦ σ.}), δῃᾷὰ νὰ τῶδυ τεδᾶ: 

ΤΈε τενεῆὰς οἵ τἱσβίεουδηοεδα ἰ5 ἃ ἴγτες οὗ Ἰϊΐξε, 

Βαϊ ταρίπε ἀεδίγογβ τρεπ᾿Β ᾿ἶνεβ. 

9 8οε Α. Οτὔπ(εϊά, δρρλμη ἐν δάδανεν δεὶ ἐπε )μώεη, εἰς. 
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Αϑαιμεῖς, ἰόσθδιγ. γί Ξε ργοάυςῖ, τενεῆυς (83) ; γαῤίπε ἰῃ- 
νοῖνεϑ8 ἴῃς ἰἸάεα οἵ τεανεῆυθ (οσ ψθα ἢ) δοαυϊγεὰ Ὦγ νἱοἰδῆςς (ἰη)5- 
Ὅςς). Τα σουρ]οῖ ΤΩΔΥ Ὅς ῬΑγαρῃγαβθα τῆυ8: ἴῃς πϑϑῖ ἢ π ϊοἢ 

15 ψαϊηοα ὈΥ τοοετυὰς ἰ5 ἃ ϑουγζος οἵἉ Ἰοπρ ᾿ἴ6 δῃὰ Βαρρίῃεββ, μαῖα 
τὰδλιῖ δῖοι 15 χαϊποα ὈΥ ἰη)υδῆςς Ὀγίηρβ ἀςβϑίῃ ; οἴ, 3.518 «δ 1.41. 
155 21. Τα τεϑυ]ὶ ἰ5 ϑιἰδϊε ἃ ἴῃ ζΘΏΘΓΑΙ ἴΕΓΙῊΒ ---- ἴπ6 ἀρθηοὶθβ ἅΓα 
ἀϊνίηε δηὰ ἢυπιδῆ. 771ὲῚ 97 ἐξέ 15 ἃ ἰδταϊ αν ἤρυτε οἵ βϑρεβςῖ, 

υϑδεὰ ἴῃ ΡΥ. οὗ νήβάοτῃ (3.5), οὗ Δ] Π]1οὰ ἀεδῖτε (132), οἵ Βεα!ηρ 
ΒΡεΘΟΒ (155), δπὰ δεγε οὗ ἴδε ργοάυοϊ οἵὗἁ ἱπίςρτιν. --- Αποῖμοσ 
τεδαϊωρ οὗ [με σουρίὶεῖ ἰ8 ῥγοροϑεὰ Ὁγ Οτδῖ: 

᾿ ΤΈςε πιουϊὰ οἵ ἴδε εἰρδίεους 5 ἃ ἴτες οἵ 1Πἴε, 
Βαϊῖ ἴδε νῖςκϑὰ δασπιδ Εἰ πιεῖ, 

ΤῊΪΒ ξῖνεβ δὴ δρρτορτίαϊε βεῆϑε; ἴοσ ἴδ ἤτβε Ἰΐης οἵ, τοῦ, ἕοσ βεο- 
ομὰ ᾿ἶπε 85. Τῇε οὔδηροβ τοαυϊτεὰ ἴῃ ἴἢς Ηδεῦ. τεχὲ ὉΥ τι 5 
εἰ ἀδίοη τα, Βούόνεσ, βοιιονδὶ νἱοϊσηι. Ενδὶ ἃ δηὰ οἴδοῦβ 

διτδρε ν. 5 δ ἴῃ ἴῃς ογάεγ: νιϑ" Ἀ 50. δὲ Ὀαϊ ποιπίηρ ἰ5 [Πογε ΌΥ 
ξαϊπεά. 

81. Οετίδι μιν οἵ τοϊσι βαϊξίοι ἴοσ εἰμ. 
Βεδοϊὰ, {με τρδίεους νῖ}} Ὀς ρυπίδῃεὰ οὩ φδσὶὴ --- 
Ηονν τουοῖ ποτε ἴῃς πίοκεὰ δὰ ἴῃς δἰπηοσ! 

Ῥτορτεβδβῖνε ραγδὶ ]οἸ βιὰ (δάνδηος ἴσοι ἴμε 1688 ἴο ἴμε ϑτεδῖοσ, 
ΟΥ̓ οτα ἴδε ῥγδβεῆος ἴο ἴῃς ἀῦβεῃπος οὗ ἃ τποάϊγιηρ σοπαϊ Ποῦ), 
ἴσσθδιγ. [ηβιεδα οἵ δελολά ὰ ΤΔῪ τεπᾶοσ ὑ" (30 ἴῃς Οτκ.) --- τὰς 
ΒεὯ8ς οὗ [ἰ6 οἶδυδβε 15 Ὡοῖ [ΠΕΣΘΌΥ ομαηρεά. ΤῊΣ νετὺ ῤυπέσλ ἰ5 
πε. σεβαν, γίνε τυλαΐ ἐς ἄμε (ἴος οὨε᾽ 5 δοϊίοῃβ), [86 86ῆβε οὗ ρυηί- 

Ὦνε τειΠυϊΐου ΟὈν]ουβὶγ Ὀεϊοηρίηρ ἴο Ὀοϊῃ οἶδιβεβ. Τὰς ὑΑϑὶβ 
οἵ τὰς τπουρὰϊ 15 ἴὰς ᾿υκῖίοε οὗἩ τὰς ἀϊνίπα σονεγωσηεῃῖ : Ἔνθ [ἢ 6 
Πρμῖεουβ Μ|1] Ὀ6 Ῥυῃίϑῃδὰ ἕοσ ενϊ!!ἀοίηρ, ἴδῃ οὗ οουτδε ἴῃς πίοκεά. 
Τῆς Θχργαβϑίοῃ : “811 [ἢς τηοσε ν}}} [ἢ νἱοκεὰ Ὅς ῥυῃίβῃςεα ᾽"᾿ τᾶν 
ΔΡΡεᾶσ ἴο ἰηνοῖνε ἴα ἰάθα τμαὶ ἴἢς ἀϊνίπε ᾿υξίος, 1 τεϊαχεά αἱ 4]}, 

Ὑ}}1 Ὀὲ τεϊαχϑὰ ἴῃ ἴᾶνοσ οὗ ἴῃς στρβίεουβ, δηὰ ταὶ, [ἢ τ Ὀς τιδίη- 

ἰδηςἀ ἴῃ 8ρὶϊε οὗ ἐμεῖς οἰαίπηβ, 1ξ ψν1}} πχοσα οοσιδίη]γ Ὀς τηδιηϊδιηςα 
ἴῃ τὰς οδϑβε οἵ ἴμε νιοκεά, γῆο Βανε Ὧο οἱδίπιβ; ἴῃς ταεαηίηρ οἵὗ 
ἴῃς σουρ]εῖ τπᾶὺ Ρεγμαρβ, δονενεσ, Ὀ6 υπηάἀεοτιβιοοά ἴο Ὀὲ: “ἢς 
ἭὮΟ 5'Ὡ5 Ἔνθ ἃ {{Π|6Ὲ γ}}] Ὀε ρυηϊβῃεά, δηὰ ἢς Ὑῆ0 5ἰῃ5 ταυςῃ Μ}}} 
τερεῖνε ζτεδῖεσ ρυῃβῃγλθηῖϊ." [τ ἈρΡρεᾶτβ ἴο Ὀς ἀϊτεοϊοἃ δραϊποῖ 
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ἴῇοβε ψῆο ἐδηςϊςα (μαὶ 5ἰῃ ταϊρηϊ ϑοιλεμον ἐβοᾶρς αοά᾽ς ποῦςς ; 
«εἴ. Εςεὶ. 81}, δηὰ, ἐσπγα, Ἐκο]. 3} οὦὮ. ΒΥ βοῖμδ δχροβίϊοτβ ἴῃς 
νει ἰ5 υπἀετιβίοοά ἰῃ ἢτγϑι οἷ. 85 --Ξ γεσαγίξα, ἴῃ βοοοπά οἷ. δ5 
Ξεὸ ξδωμίελεά, Ὀαὶ [815 ρίνεβ [ἴῃ 6 υῃϑ8||9}4 ΠΟΥ 56 η56 ἴμαὶ σοά ψ1}} 
ΤΏΟΓῈ σαγίδ ΗἶΥ Ῥυηίδι [ἢ ς πίοϊκεὰ τηδΔη τονασὰ τὰς τἱρῃϊεουβ. Οτ, 
1Π6 νϑῖβα 15 [ῃ 8 ραγαρῃγαβεά (ϑ11.) : ἴῃς τὶ ζῃϊδουβ ἅτε ἴῃ βθποΊαὶ 
τονδσα θά, ̓ μουρᾺ νὴ ταὰὶ οὐ ἀρρασεηϊ Ἔχοθριίοῃβ, Ὀὰϊ ἴῃς πνίοκεά 
ἃτε τοοϑὶ οοσίδί ὩΪΥ ρυῃίβιαα --- Δῃ ἰητοτρσείδιοη ψῃϊοἢ τεδὰς ἰηῖο 

ἴδε τεχὶ ναὶ ἰὶ ἀο68 ηοῖ οοῃίδίῃ. ---- ΤΏ τεισ υθοη 18 τερτεβεδεθὰ 
8ἃ8 οουηΐηρ ἄοπι αοά ((πουρ ἰξ τῇᾶὺ οοιης [Ὠτουρῃ τοδῃ). 
Ἡρτεζεά δηὰ οἰμμδν ΔΤ ΒΥΘΟΠΥΤΔΟΙΒ ; ἴδ6 ἸΟΙΤΩΒ ρΡθᾶγ ἴο Ὀς 56 Ὁ- 

ἃταῖας ρτδτωγηδίοδὶ βυδ᾽εοῖΒ (ποῖ ἐογτηίηρ δὴ Ποηάϊδαγβ). Τῆς 
γίρλέεομς ἅτὲ Ὠοῖ ρΡεγίδοϊ τηθῃ, Ὀαϊ ΤΏ ἢ ζΘΏΘΓΑΙΥ οὐδοάϊεηϊ το Οοά, 

τδουρῃ σάραῦὶς οὗ Δ] ηρ ἰηῖο βῆ. Οοἡ εαγϑὰλ ἄοεβ8 ποῖ ὄχρτεββ ἃ 
οοηῃίταϑὶ ἰ ἢ ἃ δυιΐαγε 116, Ὀὰϊ τη ΈΓΕΪν βίδῖοβ τμδὶ ἴμῈ νου ἰ5 τῃς 
806η6 οἔὗὨ [16 δηὰ ται δυκίοη ; νὰ ταϊρϊ τεπάεσ ἐπ δὲς ἐσϑα, 5 ἴῃ 

1.5. ἈΠΕ τεδαϊηρ οἵ στ. (ᾳφυοϊεά ἴῃ τ Ρεῖ. 4.5) ὑ.) 2ῴφε γιγάξεοεες 
ἐς σεαγεεῖν τανεά, τυλεγε τλαῖ τάε τηροαϊν σπα εἴημεν ἀῤῥέαν 7 τΑᾺῪ 

θεὲ ἴτεθ ιτδηϑἰδιίίοη οὗ οὖν Ηοῦ., ἴῃς τοι υϊίου ἰηΠϊ᾽Άοϊο οἡ τὰς 

τρῃίδθουβ Ὀοίηρ ἴαίζθη 458 ἴπ6 τβθδῃ8 ὨΘΟΘΒΒΆΙΥ ἴο βεοῦγα [πεἷγ ἤΠΆ] 
βαἰναϊίοη, ΜΏΪΟὮ 15 ἴπυ5 ἰηαἀϊοαῖοα 45 ἀἰβῆουϊ ; θαϊ Οτῖκ. ρσοῦδὈΥ 
μὰ ἃ ἀϊβετεηῖ ΗθΌ. ἰεχὶ οτ οὔγβ. 

21. Ἐ)ὸν Ἦ 03" Οτᾶϊζ ἀουθιΥ ργοροϑεβ Ρο) Μηαἷν, πίοι ὀοσυτβ ἴῃ 318 

85) 123 1832. (5 ἰΒ ποῖ σταρῃίο δὴν μαγὰ, πὰ ρῖνεβ ἴῃς ἀεδίγεὰ ϑεῆθε. Οἱ 
Ἣν δηὰ ΦΡΩ δεὲὲ ποῖεβ οὐ 138 Ζ'; Φ ΟΊ ἰ5 ἔγεαυ θην υὑδεὰ οἵ ἱπαυΐτγ δὲ δῷ 
ογϑοῖς (6 ει. 2533 ΕΖ. 1410), Ὀὰϊ πιδδῃβ δἷδοὸ δἰ ιρὶν σε (Πι. 222). --- 38. ἈὉ 58»; 

Ἑνταὶὰ "3". --- Ὦ πῦνο; Θ΄ ἀντιλαμβανόμενος, τ- τυγΌ, 85 Ῥατῖορ. (]ἅ8.) ος ὡρὸ 
(Εν.); Β,. τεδάβ ρρο ) ϑυδεῖ., ἀὔλε, Ἐν, πρρε, 85 τ ἐσεμεεν ἡἄλεν ; αι. 
Ὀσ5ΠΝ5, ας αἶρε ἔγέές. Νοπε οἵ ἴδεβε τεδάϊηρβ οἶετ ἀεοϊἀεὰ δἀνδηΐαρεβ ονετ 
Ὦ.---20. Ὦ σὖν; 6, ρετὶρΗγαβείςα!ν, ὁ μὴ συνπεριφερόμεμος, ἀξ τοῖο αἷοες νεφέ 

ἀεὶ ἀμνεαρεῖν. --το ἴῃ 5 38. [65 ἃ ἀουθ]εῖ, ἰῃ οὔς ἔοστα (ο]] νης 38, ἰὰ τἰῃς οἴδες 

6, ἴῃ ὈοΙ οαδεβ τῖτἢ νατίδιϊ οι ---- δα ἱπαϊοδιίου οὗἉ ἴῃς νατίε( οἵ δουζοεβ ἴοση 

ἩΝΙΟΝ οὐγ ῥγεβεηὶ (5. τεχὶ μα5 Ὀεεῃ οοῃειτιοςῖεὰ; δέτε ἴξ ἰΒ ργοῦδθῖὶς ἰμδῖ τΒς 
ἮΈΆ ἴοττα ἰδ τῆς Ἰαῖετ. --- 30. Φ ἐκ καρποῦ δικαιοσύνης φύεται δένδρον ζωῆς, δ ἱπαρ- 

Ῥτορσίδϊς ἔφυγε --- ἰἢς ἔταϊξ Βῃου]ά ταῖμεσ οοτὶς ἔγοπι (με ἵγεε; ἴῃ 38 (δε “““ὲξ 
(ΞΞ οιρήεονεξ) ἷ5 ἴῃ “γέ, ἃ ταϊχεὰ Ὀυϊ ποῖ ἱπιροββί]ς πιείδρμοσ. ἘὉ) γε; ροΐας 
Ῥλν, δῆεγ 4. Ῥὸγ 3} νν ΟΥδὶζ τεδὰς "ρ, δ5 ἴῃ 101, νυνί ἢ '5, ρεσβδρς, θείϊες. ---- 

ον ἸΏ τῷῦδν Φ ἀρρεδῖβ ἴὸ μανε τεαὰ τῷ οὐ πρῦ), σις ἰξ τεπάοτ ἔγεεῖγ ὮΥ͂ 
ἀφαιροῦνται ἄωροι, αγε κπρεκΝεεἶν ἐαξονε ἄταν, δπὰ ἰΐ5 ἄωροι ρΓΟΌΔΟΪΥ τερτεβειῖς 

θοπ, ἴος ἘΞ) 051 (ϑεε τοῦ 133); οἵ. Ετδηκ. --- 35. (0]]1ον5 Θ΄, ἢ οπε νασίδιϊου. 
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- ον ἘΒἢ Ὁϑὴ γισρ) Οἵ. ρεόοροθεῖ ὈΣ ἾΨ Ὁ), 85 ἐπὶ 835; Ὠς δδουϊὰ ἴΒεῃ τεδὰ γϑὺ 
ἴοι πρὸ (οὗ, 1031). ὙΒΐβ οἥετθ ἃ πδίυγαὶ οοηίγαει, θαϊ ἴθ: σἴδηρε οἵ ὁ ἴο “ ἷς 
Ὡοῖ εἐαεγ. Ἐεδὰ ὈῸη ἴον 189) 050 (Ετδηϊ..). --- 81. 1ῃ ρἷδος οἵ Ὁ γν32 Θ Βα 

μόλις (4 ἀπ. λ4γ.), ἴδε οτίφὶπ οἵ ψὶςἢ ἰΒ ἀουδέξα!. (6 πιᾶὺ τεπιάεν Ξὲ θυ .. 
ῬΔεδρδγαδίῖο δι ΟΥ̓ μόλις σώζεται, οὐ μόλες ΤΏΔΥ τερτεβεηϊ ἃ βδεραγαῖε Ηεὺ, 
ποτὰ, αβ Ὁρ09 (6τ:.), ος γῶν (Βἰ.), οὐ γομ3 (7ἅ5.); σώζεται πιᾶγ ἴδει Ξε ονδν 
ἴδε ἰῃ βορὰ φεῆβε, οσ ἰϊ τῶδυ - ὕ, οὐ (Ηεἰά.) τϑον (ἐξ ἰδ πονβετε εἶβε ἴδε 
τεπάετίηρ οἵ οὗν"). “5 (οἴον 65, μανίῃρ Ἰυπο" ἕοσ μόλις. δ΄ ἀρρεᾶτς ἴο Βανε 
Ῥεεὴ ἱπῆπεποεὰ Ὁ 45; ἰΐ τεϊδίπο 3, γλν3, Ὀυϊ (Βεῖε δίοπς) τεπάεις Ὁ5 9 ὉΥ͂ 
ἸΌΠΙΘΟ, ἃ ἴεσῖλ τ ΒΙΟΒ εἰβεννβεγε τηεϑης ἐσρέγο ομεὶ: τεἶ (ῬΌΜ), ΟΥ̓ τονε ἐρι2Ὸ 
“2 οετε:ςίον 7 (ὅτ), Ὀυϊ Βετε, ἔτοπη ἴ8ε σοπηεοῖίομ, τηυεὶ Ξ- εἰγένρελενε ομες 
“ες γι εἰν (πὰ ἴῃ Ὁ 'ξ μα5: ὀκέ δὲ τοἱεδρα ανπα ἐλε σέπιπενς υαπίτὰ δον 
4Ἀε εαγίλ). ἘἮ απὰ ὦ εἶνε ἴνο ἀἰβετεηὶ ἱεχῖβ, σὴ ἀϊδετειι Ἰάεαβ; γε Ἵσδηηοῖ 
ςοσωθίης μετὰ, τὶν Ὀδτὴ γῆκ2 (Β..) οἵ “" Ὁρο (6τ.), ἔοσ “' ἴβεὴ ρῖνεβ πὸ 
δρρτορτίδίς βεῖβε (γε ψεῖ ἃ βοοά βεῆβε, μβονγευεῖ, ὈῪ νυτϊηρ Ὁ00.). Εἰῖμες 
ἴεχι ἐβ ροβδίϊε; ἴμαὶ οἵ ἈὉ ρετῆαρς δοοογὰβ Ὀεϊϊεν ντ ἴῃς ρεπεταὶ ἴοπς οὗ 
Ῥτιοόνεσρβ. [ἢ ας ποῦ, ΞΞ π5"ν, ἔοσ 3} 39 ἢν; δ δπδι τυ δῖος ἴῃς ἴοτια οἵ ἴδ ς 
εἴδυδε τὸ ἴμαὶ οἵ", Ψὶ, (οἷον 38. ϑαδάϊα: τοσοιζά Το Οοά ἐλε γέρλίεοιις σελρὴ 

δε οἱ βεαεε ἐπ ζλὲς τοονζά, ἑἀειε ἄστο τὰς τυϊελεαά ἀνα ἐλε εἴπνεν 1 Οἱ. ποῖε5 οὗ 

Ἡϊ:ὶς, Ἠεἰἀεηδεῖωι, Ιδρατάε. 

ΧΙ. 1. Ιἰ ἰε ττῖδο ἴο ἀσεῖτο ἱπεϊσιοξίοι. -- Απατμεεῖς, τογηδυγ. 
ΤΏς οουρὶεῖ δάτηϊτβ οὗ βενεσαὶ ἰγδηβδίίοῃβ. [11 τηδὺ Ὀε τεπἀεσθά : 

- Ξε νσιο ἴονε5 Κπουϊεάσε ἰονεβ ἱμειγυσίοη, 
Βαὶ τδς δἰαρία πιᾶπ μαῖε5 δαυποι οι. 

Ηεστο ἴα τοῦδ ἰβ ἀδῆηδα Ὁ ἢϊβ8 δἰἰὐ4ς6 ἰοναγὰ πίβάοτῃ, --- Β6 
Ἰονεβ8 ἰξ οὐ Ὡς 5 ἰῃβθηβιῦ]ς ἴο ἴξ, --- ηά ἢξ Μ1}} δΔοοογάϊηρ!ν 8εεἶς οσ 
τεὐεςεῖ ἱῃϑβιτυςὔἴοη, Οτ, γενθβίηρ βυῦ)οςῖ δῃὰ ρῥτεάϊοδῖθ, γα ΤΏΔΥ 

τεῃάεσ: Ηςε νῆο ἴονεβ ἱπκισυ τίου ἴονεβ πονϊεάσε, 
Απὰ ἢς ψο Παῖε5 δὐπιοπίτίου ἰ5 βιαρίά. 

Ιὴ δ ἕοστω (ἢς ἀεβηΐηρ Ροϊπὶ 15 ἴῇς τηδη5 δυὰς τοπαγὰ ἰῃ- 
βίσυσίοη, δηά ἴμε ῥγεάϊοαϊε βίδῖθβ [ῃ8 γεβυϊο : ἰπ ὁπ6 οᾶ8ε ἢθ ψαὶπβ 
(Δῃἀ 90 βῆονβ ἴῃαὶ ἢς ἴονβ8) Κπονίδάρε ; ἰῃ ἴπΠ6 οἴδεσ οᾶβ8ὲ ἢδ νἱγ- 
τα} }} ἀφο] ηε5 κηον]θάσε, ἀηὰ 850 Ῥγονθβ ίτηβεὶ βῖοὰ πὰ ἱττὰ- 

ὕομδὶ. ΤῊδ βέῃογαὶ βθῆϑ6 15 ἴῃ6 βάῖηθ ἴῃ ἴμεβε ἴΜῸ ἰγδηϑιδοη8, 

δηὰ οἰ ΠΕ, ΤΊΔΥ Ὅς δἀορίεα ; Ὀυϊ ἃ τοῦς Ὡδῖυγαὶ ἔοσπὶ ἰβ ρευμδρ5 
εαϊηεὰ ὉΥ ναιγίηρς ἴῃς οτάδν οὗ βυδ)εοεῖ δηὰ ῥγεάϊοαϊε ἰῃ ἴῃς ἵτνο 
οἰαυδεβ, δῃὰ τεδαϊηρ: 

Ης ν8ο ἴονεβ κπον]εάρε ἴονεδ ἱποιγαςτίοι, 
Βαϊ Βε το Παῖε5 δὐτηοπίϊίοι 8 βιυρξὰ, 
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Το τεῖτηβ ἐμεσεῆοη διὰ σάνοπί ποι τε Ῥτδο τ Δ }}γ ΞΥποηγτηοῦϑ ; 
ἴδε τείδσομος ἰβ ἴο τροσὰὶ δῃηὰ ταϊϊρίουβ ἰοδορίηρ ; 5866 ποῖεβ οὔ 

᾿Ξ, δαρρίιά (ἰ. δε α ὀγιμς απέραί, ἱμποδραῦϊς οὗ τεοοψηίζίησ 
ΜὮΔὶ 15 ΓΕΔΘΟ Δ 6) 8 ἤδσε ΠΠκονῖβε δ οἴ ἰοδὶ ἰοσω. ΤῊΘ ργονετὸ 
ΤΑΑΥ ΑἸ]υάε ἴο 41] βοτῖβ οὗ ἰθδομίηρ (ὉΥ ρᾶγεηῃῖβ, ἐσϊεπάβ, ὑγίἝβξβ, 
Ἰανσγετβ), Ὀὰὶ ῥοῦ ὈΪΥ σοπίοτηρὶδίεβ Θβρεοίδ!ν ἴῃς Ξομοοἷ5 οὐ πτὶϊ- 

ἱπρβ οἵ βαρεβ, ἰῃ ψαΐο ποτα ρίνθῃ τα ]ε5 ἴοσ ἴῃ οοπάυοϊ οἵ ᾿ϊξε. 

ῶ, 8. Οοπίγαεί ἰῃ ἰογίπποε οὗ νἱσίπους δηὰ υΥἱοΐοῦς. 

2. ΑἍὄὔβοοὰ τοδὴ υἱ}} ἐπὰ ἔανοσ ψἱτὰ Ὑδανγεῖ, 
Α νἱοϊκεὰ πιδῃ δε νἱ}} οοπάσπιῃ. 

3. Νὸ τῶδῃ βίιδιιὰβ ὉῪ πο κεοάπεβα, 

Βαϊ [ἂς τοοῖ οὗ ἴῃς τἰσβίδουβ τεταδίῃβ υπτιογεά. 

ῷ. Αηπιδοῖς, χυδίοτηαιγ. Οοοα ἰ8 μετε υϑεὰ ἰῃ ἴδ τηοβὲ ζεη- 
εταὶ εἰπῖοαὶ βοῦθς. Οἱ τοξεξεα (ΓΘ, τοϊοξεάμεις, τοῤραδα ἀξσέεες) 
8ε6 ποῖξ ο 1τὉ. Τῆδ ποσὰ τρδδῃς γεεδον, ῥέα, διϑλὰ 5 σᾶρδῦϊε 
οὗ Ὀείῃρ υπάετβίοοά ἰῃ ἃ ζοοά ΟΥ ἴῃ ἃ ὑδά 56Ώ86 ; ἰῃ ΡῚ. 1-Ὁ ἴξ 

Οὐοοὺβ ἰδ ἴδε φορά 86ῆ56 ΟὨΪΥ, ἴῃ σἢ5. 10--24 (ἰϊ ἰ8 ποῖ ἰουπὰ ἰῃ 
25-21) ἴῃ ἴῃς Ὀδά 586η5ε ΟὨΪγ, ἃ αἰδδγεπος οὗ υδὲ ψῃϊςοἢ δοοογὰβ 
στ [δε νἱενν οὗ ἀϊβεγεηος οὗὨ δυϊπουβῃὶρ ἴοσ ἴπεβε ἴνο βεοϊίοηϑβ. 
[π τὰς ζεπεσαὶ βεηβϑς οἵ ζάσερϊ, δυο ἰξ ὁσουγβ ἰῃ 76γ. 215 05 
51} ψΨ τοῦ ]οῦ 425. Οοηπάενε ἰβ ἃ ἰογθηβὶς ἴασαι, Ξε φγομσιρεε 
φυΐν: ἷἰὰ ἄτβθὲ οἱ. νὰ τσὶ δανε ἴῃς οοττεβροηαϊηρ νετὺ “2Ζηυ- 

πονηδέ γέρλί, ἱπβιοδὰ οὐ ψϊο ἢ βἰδπάβ ἴδ δαυίϊναϊοηϊ ὀχργεββίου 
“λα γαυον, 596ς Ὠοῖεβ οὔ τ 22. Τῆς ἰάοδ οἵ ἴδε νεῖβε ἰβ αἰνίῃα 
τοι ρα ὔοι ἰῃ τῆ ΐ5. [1{6.-- 3. Αποϊοῦς, ἴοσπᾶσγ. Τῆς τπουρπῖ, 

ἰδταῖμασ ἴῃ ΡΥ., [αὶ Ῥετηδῶεηοα σοὴ68 ΟἿΪ τὨγουρὴ ροοάῃεββ. 
Τῆς ταβϑυϊο 5 πὸ ἀουδι σοηοεῖνεα 45 εβεοϊεὰ Ὁ Οοά, νῇο, δον- 
ΘΥΟΓ, ΤΩΔΥ ΘΙΏΡΙΟΥ δυμηδῃ ἰῃβίγαση θη δ 658. διάσμαῖ (ον, δέ ἐεέδό- 
ἀβλδα) τὸ. βιἰαπὰ ἤγτηϊγ ἤχεὰ ἰῃ ἃ ροβίου οἵ δαγθ]ν Ῥσοςρεσίγ. 

Τῆς ἤξυτε ἰ5 ναγίοὰ ἰῃ τῇς ἵπὸ οἶδυϑ68. 

4. ίνοε, ξοοὰ διὰ θεὰ. 

Α δβοοὰ νἱέε ἰς ἃ σσονῃ ἴο δες δβυεδαηὰ, 

Οδε νῶο δοῖβ ὈδαϊΐΪγ ἰξ 85 τοϊϊεῃῃεδ ἰπ ς ὈΟΒ6δ. 

Απειῃςεῖς, ἰογῶδεγ. Εοτ οἵδε τείδγοηςςβ ἴο πίῖνες 9866 σα 10" 
21} (Ξ 29) 203 21.553: ΒΘ. γ19 2.1688 261.17.18. 2. 655. 8ὲ͵, 0} Ἐκ ΟἹ. 
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Ἔ οὗ; ἴῃ ττεαϊπηθηῖϊ οἵὨ ἔτη |1ξ6 Ὀεϊοτρβ πίυγαι!ν ἴο ἴθ6 σῃοζαῖς 
Ἰτεγαῖυτε οΐῃ Ὁγ ἴδ ομαγαοῖοσ δηὰ γ ἴῃς ἀδῖε οὗ (ἂς ἰδῖϊεσ. 
Τῆς νῇΐς οἵ ἢχϑβὶ ο]. 15 ἀεβου θεὰ ἴῃ ἴὰς ΗδΌὉ. 45 ἃ νοτηδῃ οἵ 2σισέν, 
εαραεὶν (ὙΠ), ἃ ἴεστλ σιῖομ, πθῃ υδοα οὗἨ τηθΏ, Ἔχργεββοθ ἴῃς 
ΥἾΖΟΙ ΟΥ ῥζόνεβϑθ οὗ ἴμ6 μαστοῦ (70. 435, εἴς.), οἵ ἱπιε]]εοίαδὶ 
βίσεηριῃ (Ἐχ. 145), οἵ Ῥῃγϑίοαὶ σεα (Ευ. 4' ΡΓ. 1.353, εἴς.). Οὗ 
σοσηδῃ ἰΐ ἰβ υϑεὰ ΟἿΪΥ ἔουγ {π|65 ἱῃ ΟΤ'., οπος οὗ Κὺπὰ (Ευ. 3.}), 

δΔη4, ἰῃ Ρῖον., ἤθε δῃά 415 53, ἴῃ οἢ. 41 ἰἴ ἀσϑογῖθεβ ἃ ποϊηδῃ οὗ 
βοοά, νίζοτοιιβ σμαγδοῖοσ, Ἔϑρθοίδ!γ οὗ Ὀιυδβίηθββ σαρδοῖυ, δμὰ ἴῃ 
στ ἰἴ τπῖρῆς θὲ τεπάεγεὰ ἐγγοῤγοαελαδΖ --οτῆς 58|Γ688 ΤΑ  Ὁς 
Ἰαϊὰ οἡ ζϑῃεσαὶ σδρδοὶὙ ΟΥ ΟἹ τηοσαὶ σγοστῃ ; ἤεσς, ὑσο Δ ΌΪΥ, ὈοΓᾺ 

βῃδάε5 οὗ τηδδηΐηρ ἅτ ἱποϊυἀε ἃ. Τῆς ποσάβ σέγώμσως δὰ εαραδζ 

816 ἴοο πᾶστον --- [ἢ Ὀεβὲ ΕΡΙ Ἰ5ἢ τορτοβεηϊδᾶνε οὗ ἴμε Ηδςῦ. 
ἴεγτη ἰ5 γοσά, ἀηἀοτβίοοα 88 ἱποιυάϊηρ ΡΓΟΌΪΥ δηὰ πουβεν! εν 
οδρδοϊϊγ. ϑυοὴ ἃ ποιωδῃ, ἱΐ 18 βαϊά, 18 ΒῈῚ Βυβθδηά᾽5 ἐγσεση, ᾿ΐβ 
ἴοι δηὰ ου, Ὀσϊηρσίηρ πἰτα Βαρρίμοββ δὲ βοΐὴς δῃηὰ δόῆοσ δυγοϑδα 
ὉΥ ἴδε Ἔχοοϊθηςς οὗ μὲσ Βουβεθο]αά διτδηρειηεηῖβ, δηα ἴῃς τεβροοῖ 

ὙΠ ΠΊΟἢ ΠΕΣ ΟΠΑγδοῖοσ οοτωτηδηάβ. Τα ορυτυη βρη ῆαβ τογαὶ Ὠοοσ ; 

866 4) 1,21}. 55 7]οὉ 1τ9᾽ Οδηῖ. 31. [ἢ οοηίταβι τι ΠεῚ 15 τῆς τῇς 
πο σεζς ὀααϊΐν (οἴ. τοῦ) ; δα ἰβ ἢεγὲ ἴο Ὅς τΆκθῃ 85 ἴπε ορροβίϊε 
οὗ ἴῃς σσοα δῦονε ; βυςοὶ ἃ 'ττοπιδῃ ἀθβίσουβ ΒῸῚ πυβραπά᾽ 5 Παρρὶ- 
655 Δηὰ ΡΟΙ͂ΤΕΙ 45 γοερρσες (ἐαγί5) ἀεβίτογβ ἴῃ6 ὄσπές. Τῆς 
ὄοπες ταρτεβεηὶ ἴδε βυρδίαπιαὶ τατγοποσῖς οὗ ἴτε Ὀοαγ (8ες 145). 

--Ήρτγο δπὰ ἰῃ οἷ. 31 ἴῃς τῇδ ἀρρεϑῖβ ἃ8 ΔΉΛΟΥ Οὗ ἴῃς δοο- 
ποτηῖς δῇαίτβ οἵ ἴμε Πουβεδβο]ά, [κε ἴῃς Ιδὰγ οὗ ταδάϊεναὶ Ευσορε. 
Του 816 5 ποῖ βϑρόκεῃ οἵ 85 ἴῃς ἱπιίε!]εοῖυδὶ σοτηρδηίοηῃ οὗ με 
Βυβθαηά οὐ 48 ἴῃς εδαἀυςαῖο οὗ Ποῖ οἰϊ]άγεη, ἰὸξ ποοὰ ποῖ ὃἊς 

ἀουδιεὰ τπδὶ 5ῃς δοἰεὰ ἰῃ Ὀοϊῃ ἴμε86 σαρδοϊτίεβ. Ηδσ φαελῆηρ 5 
ἜΧΡΓΕΒΘΙΥ τηοητοηοα ἴῃ 6 Ἶ (οὗ 315), δηὰ ἰῃ ἴδε ἰαίετ ἰβίοσγυ (]ο- 
βερδυθ, ἴῃς Τα) τς τηθοῖ νὴ ποῖ ἃ ἔδν 1 ονγὶϑ ἢ όσλθη το, 
ἸΣ ποῖ τδθοπηίςα!ν “ οἀυσαῖοά," τψεγα σαρδῦὶε οὗ ἴα Ὀ6βὲ ἰῃϊο]]ςςῖ- 
0.8] Ξγτωρδῖδυ στὰ τμεὶς (ΔΊ μογβ δηὰ Ἀυϑθδηάβ. 

δ, 6. σοπέχαες δοΐτγοθι νἱσίπουδ διὰ Υἱοίουδ ἴῃ ἀϑείψηδ δυὰ 

4. Τῆς ῥἴδπβ οὗ ἴῃς τἰψεϊεουε ὅτε )πεῖ, 
Ἴδε ἀεκίχηο οὗ ἴδε ν]οίκεα δγε ἀςοεῖξ. 

6. Τῆε πογὰς οὗ ἴδε πὶοϊκεά 116 ἰῃ νγαὶξ ίος υἱοοώ, 

Βαϊ [δε Ξρεες} οἵ ἴδε ἀρτίσδι βανεβ []. 
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δ. Αππιδεῦς, ἰεγπαυγ. “ἴσης διὰ ἠἰξεέρνις Α1Ὲ ΒΥ̓ΏΟΠΥΠΙ8 --- [ΒΟΥ 
ἃτε ποῖ οοπίζαβιθα 85 βἰπιρὶς δηὰ ποῖ-βίρὶε (ΏὨς.), δηὰ ἃζεὲ ηοὶ 
εἰ αἹν ἀϊδιποῦνε ; ἴῃς ἢτβῖ, μεῖς υϑδεὰ οὗ ἴῃε πρβίεουβ, ἰ5 υϑεὰ 
οὗ ἴῃς νἱςκαὰ ἴῃ 1555, δῃὰ ἴῃς βεςοπά 18 διιρὶογεὰ ἰῃ ἃ ροοά 5εῃεςε 
ἴῃ τὸ αὐ; ΠΟΥ τπδδη ἴεήρνς ἴῃ φεηοταὶ, δῃἀ τηυβὶ Ὀς ἀεῆηεα ὉΥ 
ἀἰδποῦνε ῥγεαϊοαῖεβ. γμγΖ 5 111. ἡμσΐθθ. ὙὍὙῆα βιδϊειηεης οὗ ἴδε 
νεῖβε --- ἰδὲ ροοά πηεὴ ἀφαὶ (αἰ τγ, Ὀδα τηδη υπίδισϊν ---- ἰδ ποῖ δὰ 
Ἰάεμοδὶ ργοροβίοη, θὰϊ ἰ8 ἐχαίναϊεης ἴο ὁν Ζλεὶγ ἡγε γε «λαΐ 

ἔμοισ Ἰάενε. ---ῦ. ΑπΌοῦς, ἰογαασγ. ὙὍῃα ἢγδὶ οἱ]. ἰβ "π. : δέ 
τοογῶξ. .. γέ α δ)έη ἐπ τυασίΐ, εἴς., Μ᾿ ὨΪΟΒ τᾶν Ὀς ἰηἰοτγρτγεῖδά, ἴῃ 
δεοοοτάδηος στὰ τ: γος το ἐγίηρ ἐπ σ᾽; Ὀσῖ ἴξ ἰδ Ὀεῖῖες ἴὸ 
Σεϊδίῃ ἴῃς Ἰνεὶγ ἤφυτε οὗὨ ἴῃς τεχῖ : ἴῃς πογὰβ (-Ξ ρδῃ5) οὗ ὑδὰ 
ΤΑΘΏ ΓΕ 4558 5515 ὙΠῸ Γαδ ΠΕΤΟΟΒΙΥ ἰατὶς ἕοτ {πεῖν ν]οτπι8. ϑρέεεὰ 
15. 1. “εοιρίλ. ---ο Τὰ βεοοῃὰ οἰ. τῆς ΗδΌ. [45 “στές ζάξρε, ἴῃ ΜὮὩϊΟΒ 

τῇς ζάορε (πιο ἢ85 η0 δηϊεοθάδηξ ἴῃ ἢγβι ο].) τηυδὶ τοίοσ ἴο ἴῃς 
Ὡῤγίσλί. ϑαςῇ ἃ τεΐεγεῃςς, ἤόνονοσ, 5 ἠοῖ ἑλνοσοὰ ὉΥ ἴῃς ρδγαὶ- 

16] βτὰ : ἴῃς νὶοκοά, ἰῃ ἤγβὶ οἱ., διδοῖς οἴμοσβ, δηὰ ἴῃς ὑρπρῆϊ, ἴῃ 

βεοοῃὰ οἷ. δῃουϊ ἃ βανὲ οἴμειβ ; βορὰ τηβῃ, σΔΌσ ον Ὲσ, ἃσα, ἰῃ ΡΥ., 

βᾶνεὰ ποῖ Ὁγ πεῖς νοσγάβ, Ὀαΐ ΌΥ τπεῖγ τὶ Ὠδουβης85 (τοἶ 113) ΟΣ 
ὉΥ ἀοά (1657 18} αἰ, ςἴ, ποῖε οῃ 145). Τὸ ἀνοϊὰ ἴῃ βυβρεπάεὰ 
ἕλονε Β᾿οἶκ6Ὶ} σἤδηροβ τῆς ὀδσοά οὗ ἤγβὶ οἱ. (Η Ὁ. 44») ἴο »εέπ οἵ 

""αηλίπά (ΗεὉ. σόα»); Ὀαϊ 50 βεηεζαὶ ἃ βἰδιθπηθηϊ (“ἴῃς πὶοκεά 
116 ἱΏ νναὶϊξ ἔοσ Βυτηδῃ Ὀεΐηρβ, ΟΥ ἴοσ ἃ τηδῃ ᾽,) 15 ποῖ ρσοῦδθὶε ; ἴῃς 

νἹοκοὰ ταῖδμοσ δἰῖδοκ ἴῃς ἱπηοσοηὶ (11). Ιἐ 15 δἰ ταρ]οτ ἴο οπιῖϊ ἴῃς 

ἤλένε, ἩΠΟΤΘΌΥ τὲ ραΐῃ ἴογ ἴδε σουρϊεῖ ἴῃς 86ηδε : “τὰς ποσὰβ 
(ΞΞ ρΙδῃ58) οἵ ἴῃς ν]Ἱοϊκεα σὲ δυγι!, ἴἰπῃοβς οὗ ἴπ6 ἀρτίρας ὨΟΙΡΑ.." 
-- Τῆς τοίοσεηος ἴῃ ἢγβί οἱ. 18 ἴο βἰδηάδσγουβ τῖκ, δοουβαϊίοῃβ ἴο 

διεαῖ τηθῃ, ἔαϊδε ἰδβ Ὁ ΟΩΥ ἴῃ οουτγῖβ οὗὨ ͵υβῖίςς, δηὰ τῆς ἰἶκε ; τῇς 
βοοῃά 6]. τεΐειβ ἴο ἴμε Βαϊ ηρ Ρονοσ οὗ ͵υ5ὲ δηὰ ἰσπα]γ Ξρεςςὶ. 

Ἴ. ῬοχτΑΔΈΘΙΟΟ δηὰ ἐπι ρ ΥΩ ΔΏΘΠΟΘ. 

Τῆς νίοκεὰ δὲ ονευϊβγονγῃ δηὰ υδηΐεῃ, 

Βαϊ ἴδε ποῦθε οἵἉ [δ τἱρῃίςουδ εἰδπάκ. 

4 υνηάεδοει δυσγεκῖδ ταὶ ἴδε δαΐθποτ οἱ 111-19 μαὰ Οὐχ νετβὲ ἴω ταϊπὰ, δῃά εχ- 
Ῥαπάεὰ ἰΐς (πουρῆϊ, ΤΉΪ5 15 ροβίθϊς, δηὰ πουἹὰ ἀστοὶ ννἱ ἰἢς σαρροεϊίου τπδὲ 
(ὮΣ. 1- δζῖὲ ἰαΐεσ [ἤδη Ἷὔβ. το-α; Ὁσὶ ἴῃε ἰάεα τῦδγ ψγὰ}} βανε Ὀδεῦ ἃ Ἴοζασηοει- 
Ῥίαοςε οἵ ἴῃς δὲ βοοῖς, δῇ ἃ τῶ ἤδνε Ὀξθῃ ἐχργεβδβεὰ ἰπάερεπάςηϊγ Ὁ ἀἰβετεσι 
πτίϊεσ, ; 
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Απεεεῖς, ἴεγπασγ. ΤΆς βᾶσης ἴβουρῆϊ ἰ5 ρίνεη ἴῃ χοῦ. Καηέτά ἰ5 Εἶτ. 
γε »οἱ, --- «εὯ-6 ἕρ ἐχέε; ἴμε βεῆβε οἵ ἤσεί ςἱ. 18: 226 εὐἱεξεά «λα 
δε εο»ρέειν απο βκαλν ἀεειογεά, τυήλοιέ ἀσβεέ 97) γεεέογαδοη, ἴμδὶ 

ἦ5β, ΌΥ Ἰυάριμεηιϊ οἵ σοά, νὴ} οὐ νἱϊμουϊ Πυγηδὴ ἱπβισυσηςηιδ! τ. 
ὝΏε νεῖβε τερϑαῖβ ἴὰς δα]ϊοεῦ τῃαὶ νίτῖυς δηά νίος ἃσε ΠΥ σεοοηι- 
Ῥεῃϑβαὰ ἰη [5 16. --- ΤΏ ἢγβὶ οἱ. τῶν Ὀς τεπάετεὰ : συεγδάγσιν 26 
τοέεξεά απ ἐλεν νακῖσὰ (80 ἴδε 1,Δὔη, τόγίθ). 11 5 ἴαζεῃ ὉΥ βοῦς 
(ϑαδά. Εν. Ἀευβ8) ἴο τρόδῃ: “οὔσος ονεσίδσονῃ, [ΠΟΥ νη βῃ,᾽" 
τιδλῖ 15, ἴΠΕΥ πᾶν ὯὨῸ ῬΟΙΤΕΙ ἴο στεοονεσ [βετηβεῖνεβ. Οἰδεῖβ (45 

Ζδεϊκ.) ἱπιεγρσεῖ : “ἴσῃ δῦουϊ δηὰ τὲ ποῖ, τῃδῖ 15, “'" υδῃϊβῇ ἴῃ 
τῆς ὑυϊηΚ)ηρ οὗ δῇ 6γ6." ὙΤῆεδε το θπηρβ ἀγα ροβϑίῦϊε, δηα ΤῊΔΥῪ 
Ὅε τερασάθα δ8 ἱποϊυἀεαὰ ἰῇ ἴῃς ΗΘ. νοσάβ ; Ὀὰὶ ἃ βίτηρίοσ δηὰ 
ΤΩΟΣΟ Ὠδῖυγζαὶ δη ἢ 6515 18 σαϊηοα Ὀγ ἴῃς [τα 5]δἴϊοη ἤετὲ δἀορίεά. 

8. Τηξο]Ἰΐζοηοο δοχοσαδηὰς σοδρθοῖ. 

Α τῶδῃ ἰδ οοχητηδηεὰ δοοοσάϊηρ ἴὸ 818 ἐῃιε]]σεηος, 

Α Ὑτουρδεδάεά τηδῃ ἰδ ἀςδβρίδεὰ. 

ΑΔΕΙΒεῦς, ἰοσημάσυ (ΟΣ, δἰμασυ-[οσασγ). 7 πη ίρεμοο ἰβ σαΡδΟὶὙ 
οὗ βουῃά τπουρῆϊ δηὰ ἰπάρτηεηϊ ; 80 ἴῃ 3 (οη πνϑοῇ 566 ποῖς) 
13} 163 10} 21) ἸοὉ 17" 1 ϑδη. 25ἢ, δῃὰ εἴ, [ῃ6 ΠσοΙτεβροπάϊπρ 
δά. (Ρατῖςρ.) ἴῃ τοῦ" 145, εἴο. Τῇ ορροβὶϊε αυδὶδν ἰ8 ἐξ ε2»- 
ἴοι, τυγοηρηόος 97 ἐπέεεού (Ἰἰἰτ. οΓ ἀξανρ), ἰλοδραο ἴο ταϊηὶς 
ΒΟυΠαγ. ΤΠ σοπίγαϑβι ἰηϊεπάσά 15 ποῖ οὗ ἰεατηΐηρ δηὰ ἱβῃοσγδῆςε, 
ΟΥ οἵ ῬΒΙ]οϑορὶςαὶ ἀδρὶ δηὰ βῃδιϊονσῃθβϑβ, Ὀυϊ οἵ δ0}}ν δηὰ ἰη- 
ΔΌΣΕΙ ἴο τη 705Ε}} ἴῃ σοτηγλοῦ τηδίζειβ οἵ 6. Τῆς ῥσονεῖῦ ἰ5 
8. τῆδυϊς ἴο ἰητς]]εοῖααὶ οἰεάσηθββ, νϊϊμουῖ βρεοὶαὶ τείεγεησς ἴο, Ὀαϊ 

ἀουθε]ε85 τ ἢ ἱποϊυβίοη οἵὗἨ, [πς τοδὶ] δῃα τε]ρίουβ 51:14ε5 οἵ [1ξπ. 
Τῆς ΕὨρ] ϑἢ τοττλ 2έγτεγεό (ἘΜΔ.) 88 δὴ εἰειηθηῖ οἵ νυ] απ 685 
ὙΠ Οἢ 5 ποὶ σοηϊαϊποα ἴῃ ἴῃς Ηεῦτον ; ἴπ6 5θῆβε οὗ ἴῃς ἰαϊζεσ ἰ5 
Βεῖζει ἐχργεββεά ὈΥ οὖσ τυγοηρἀεαάφαά, ᾿ΔΙΚΘῺ 85 Ξξ "' ἱποδραῦὶε οἵ 
7, ἀἰϑοτ πη πατίπρ τπουρῆϊ, ἰΔοϊίπρ ἰῃ )αάρτηεηι,᾽ [Δἱ. ἐχέονε. 

Γ Οοχιΐοχί Ὀοίίοσ ἴδ: ΔΠΟΥ. --- ΤΉς ῥτεβεηῖ ΗςὉ. ἴεχῖ τηυβὲ Ὀς 
τεπάετεά : 

Βεῖϊες οδ ἰβ ἢς σγῆο ἱβ δος δ!]ν ἴονν, γεῖ μδ5 ἃ βεγυδηΐῖ, 

Τδη δε ὙΠῸ Ρίδυβ ἴδε δτεαὶ τωδῃ, δηὰ γεῖ Ἰδοῖκβ Ὀγεδά, 

Απεδεῖίς σοι ρδσίϑοῃ, [ογΏΔσΥ (ΟΣ, τογπᾶῖγ- Ὀἱηατγ). Βείίεν ο77 15 
1. δείζεν. Ὑδαῖ ἴῃς ἴοττη ὠρὲν (ογ, ὠρτυέν, ἘΝ. ἀρλήν ἐεέεονιδα)) 
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Τείδιβ ἴο βοςίδῖ ροϑβιου ἀρρεᾶγβ ἔτοτα ἴῃς οοηπεοίίοῃ, 8δπὰ ἔοπι 
τ ϑᾶτη. 185 148. 16 (ΕΥ̓͂. δσ.ε). ὙΤΒα ρῥγονοσὺ ἀοεβ ποῖ σοπιμοηά 
τῆς 806 14] ταϊ ἀ]6 οἷδ858 ἃ5 βϑυοἢ (Π 6.}), Ὀυϊ 5ΙΠΡΙΥ 84 γ5 ἴμδὶ ἃ πιδῃ 
οὗὨ 5114}} 3Ξοςίαὶ ἱπιροτίδηςε, ᾿Γ Βς Ὀδ ἰῃ σουνοτίδὍ!ε οἰτουπικίδησες 
(δ ϊ5 ἰ5 ἱπιρ! δὰ ἴῃ 5 μανίῃρ ἃ σἦσυεὺ), ἰβ τβα!γ Ὀειῖεσ οὔ τπδπ ομς 
ὙΠῸ 1165 ἴο ΚΘΕΡ ὑΡρ ἃ οσογίδίῃ 8ϊδῖθ, ἢ] μα ἰδοκβ ἴῃς πδοδββασίοβ 

οὔ ε. ῥῥζαγες ἐἀε ργεαΐ »εᾶπ ἰβ ᾿ἰϊ. σεῖς ας “7 ἀξ τυέγε (οτ, φγείομαῖς 
2» δε) λοπογαόέε (οτ, γἱολ); οἴ, τ3΄. ε ἐχρεοῖ ἴῃς δὴ οὗ ἴδε 
βεοομὰ 6]. ἴο Ὀς ἀσϑογίδεά (ἴῃ σοπίγαϑι στ ἢ ἴῃς σεν οἵ ἤτβι οἱ.) δ5 
δεΐηρ τοαὶγ οὗ δἰρῇῃ ταηϊκ, μοὶ 85 τηθοὶν ἀβϑυτηίηρ ἱ. Βαϊ τς 
βᾶῦεὲ 86 61Ὼ5 ἴο πᾶνε ἰῃ τηϊηὰ ἃ τηδῃ οἱ ῬΘΥ ῥχγίάς οὗ γσδῆκ, πῆο 
βηάβ ἢιἰβ ρίδαβυγε ἴῃ ἰκθορίηρ ὉΡ ἃ ναΐῃ βϑῇον. ὙὍῇδ ῥσονθιῦ ΠΙΔΥ 

Ῥε ἃ Ρορυΐατ βαγίηρ : οοτηΐοτὶ Ὀεΐοσς βῃον ; ἴῃς σ886 οἵ ἃ με ὶ]- 
Ὀογῃ τοδῃ βισυ οὶ ηρ ΠΟΙΘΒΕΥ δηἃ ΟΡΕΩΪ ἢ ΡοΟνοΓῪ ἰ5 ποῖ πεγα 
ςοῃϑίἀ6τοά. --- ϑοῆς ΑὩς. ͵Ί85. δηά 89οῖς τηοάδγῃ ἐχροβίϊοτς 
(ϑομυϊίεηβ, ΗΖ. Ενν.) τοηοσ (ἢ βεσομά ἢ] οὗ ἴῃς ἤσβι οἱ.: 
πα ἐς α τεγυαηΐ το λΐρισεῦ (τοΥῦκβ ἴοσ Εἰτηβοὶί, 15 βυδηοίδης υπιὸ 
᾿ιΐπαβε 1), ἃ 586,86 ΜΏΪΟΝ τᾶν Ὀ6 οὐϊαϊηαα ὉΥ ἃ 5]ρῃϊ οἴδηρε ἱπ 
ἴδε Ηεῦτεν. [ἰ ρε9 τά οὗ ἴῃε 53ιἰδϊετηθηΐ ( ἱοἢ ἴο ϑοσας β8εεῖης 
ἀποοηρτυουβ) ἰπδὶ ἴπ6 806 14 }}γ ὑπῃοηοσεα πᾶ [839 ἃ βεσνδηῖ ; ὃδυῖ 

τῆς ροβδβεβϑίοῃ οὗ ἃ βεγνδηῖ, ὈΥ̓͂ ὨῸ τη εδῇβ ἐπῃρσοῦδΌϊς ἴοσ ἃ τηδῃ ἰῇ 

τοοάογαϊα οἰγουπιβίδῃςαβ," ΙΩΔΥ νὰ }}] Ὀς Ρυΐϊ 845 δὴ ἱπάϊοδιοη οἵ 
οοτηίοτῖ, ψὮ1]6, ου ἴμ6 οἴμεσ μιδηά, ἴῃ ἐχργεββίοῃ σὰς ἂς -ἐγυαπί 

Ὁ ἀένιεεῦ (ἐς ἀξς στοπ σεγυαπέ, τυογᾷς 70» ἀϊνιφεῦ) ἄοεβ ποὶ οὔξοι ἃ 
ἀϊδάηςι ΔηὈςΠ 6515 ἴο ἴῃς ἀσέξζς ὀγεαά οἵ ἴῃς Ξεοομά οἶαυϑε. Ετδηκ- 
φηὈετρ, τεπάογίης : 7 ἐς ὁδοῦ τυλέπ ση6 ἐς ἀἰγεῤίτεα 7,07 τυσγξέμς 
δὲς Με(ά λαπ τυλδη οπε ῥέαγς, εἴς., Βηάἀ5 ἴῃ ἴῃς ῥτονετῦ ὑγοοῦ ἴμδὶ 
ταδυ 8] ἸΔΌΟΣ, Ἔβρθοίδ!ν ἀρτιουϊζατε, νγὰ8 Ἰοοϊζοὰ οἢ 45 ἀερταάϊηρ. 
Βαϊ τς ορροἌίϊε οἱ [δ ΐ5 ἰ5 ἴγὰς 1 νὰ τῶν υἄζε τοῖα ἴδε τεβρεςοςὶ 

5.ΑιΑΙδεῆς (ἢς ρτίος οὗ κἰανεβ ναγίεὰ οοπείἜτϑῦϊγ, Ὀυὶ ἰΐ νγα5 ροββίίε ἐπι Χεη- 
οὁρδου 5 ἴτας (δέενε. ἰἱ, 5, 2) ἴο ὈΣΥ ἃ ίανε ἕοσ παϊΐ ἃ πιΐμα (ἴῃ νείρῃιϊ δροαΐῖ ἵεῶ 
ἀοίϊατς, ἰὰ ρυγοδασίης Ῥοννεσ ἔγοτ ἔνε ἴο ἰδῶ Ππιεβ 85 τὰ] 0 8). ΤΏς ροΞϑεβείου οὗ 
ΟὨΪΥ οἷς 5ίανε νγῶβ τεζαγάβά δ5 ἃ Ξἰζῃ οἵ ρστεαὶ ρονεῦυ (Ρίυἱ. ΑβοβῆμΑ. ἱ, ̓. 6οό, 
Άάσε. 190). ἴῃ φασὶν [5ταεὶ (Εχ. 4183) τῆς νδίυς οἵ ἃ είανε νγᾶβ 30 5"οϊκοῖς οἵ εἰϊνετ, 
-- ἀρουϊ 1:8 ἀοἸϊδι5. Αοοοτγάϊηρ ἰο α Μας. 811 Νίοεδοοσς (ἰῃ ἴδε ξεοοπὰ οεηίιγ Β.ς.)} 
Ῥτοιιίβθά ἴο φςεὶ] 9οο εν ἴος ἃ ἰα]ςηὶ, (ῃαὶ ἰς, δὶ (λ6 ταὶς οὗ δὐουὶ 14 ἀοἰϊδες ἃ μεδὰ. 
Α'ΡοοΣ πιδῷ χαἰφοὶϊ ἴδΣ Θαδϑὶὶγ ὈᾺῪ ἃ οἷἶανε. [|ἰ πουϊὰ μβαρρεῦ, αἱδο, ἴδδι ἃ πιδὴ 

πουϊὰ ἱπμοτίὶ ἃ εἰανο, δηά, ἰὩουρὰ τεάυοεα ἰῃ οἰτοιταείδποες, νουϊά ἰδ τοδϑᾶσε 
ἴο Κεερ διἰμα. - 
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πὶ παϊο ἢ τοσὶς 18 βροκεὴ οὗ ἰῃ Ργ, (651) τοῦ αὐ.) δηὰ ἱπ ἰδῖες 
θοοῖβ, 85 ὥὔγξε Αδοίὰ τ, το; 4, τ. - Βοη-ϑῖγα, 85 βϑᾶῦε (ΒΘ. 2854), 
Ἰοοῖκβ ἄονῃ οὐ ἴῃς ρῥἰουῤῆπιδη δηὰ ἴᾷς παπαϊογαββιαδῃ νο πᾶνα 

Ὧο ἔπι ἴοσ (ἢς οοηϊετηρίδοη οὗ ἴτὰς πίβάοτα, Ὀυϊ ἢ πδνεῖ 
βρεᾶκϑ οἵ νουκ 85 530 οἱ δὲν ἀδϑρίοδὈϊα. ---- ϑοῖης οὐ ἰς5 (88 Καρ.) 
τερατὰ ἴῃς ἐχργεβϑίοῃ 85 σοιτυρῖ, δῃὰ ἰεᾶνα ἰξ υπίγαηβίαιοά. -- Α 

φἰΠλ}]8Γ Ὀγονοσῦ, Ῥεσθᾶρ5 ἃ τηοαϊβοδίοη οἱ [ϊ5, 15 ἑουπά ἱῃ Β5. 
τοῦ 5, 

ΣΠ, 8. Ἦ ἰ5 ξυρροτίεά ἴῃ φεπεγαὶ ὈΥ̓ ἴῃς Κιϑ8β. ὃ παρασιωπηθήσεται, ἰ5 
ῥοῦ. ποῖ ἔγτοπι ψῖμ (785.), πον (1,μ25.) οοπῆμπεπος οἵ παρὰ θῶ (ΞΞ πν})5) δηὰ 
ἡττηϑήσεται (-Ξ- γον 158. 5417), Ὀυὶ ἔγεε τεπάετίηρ οἵ 38) γν-ν. --- 8. (Θ ἀνόμου, 
Ρειμ. φοσῖδαὶ εἴτοῦ ἴογ ἀνομίας, ῥεῖ. (1.26.) Ξ- »γφι.--. Ἦ νγθυρο; Θ ἐν 
ξύλῳ, ΞΞ γ;Σ3 ([ἅζ.), ἀῃὰ (οἰϊονίῃν ἀπόλλυσιν, [ἄρ. [Εἰ ηἸκα5, τερτεβεηῖ [Βς τεβὶ 

οἵ ἴδε 3 νοτὰ, 'γ. 2. - 6; Φ -- Θ, νἱϊ ἱγαπβροβτίουβ. ἸῺ πῦϑο; Ἐ, φεὶ 

εοα μείονα γῈὰς αἰήρνεας γεν. --- ον ἸΏ το» ΜΙάτ. ΤάποΒ. ρίνεβ γπογ, οἰϊδιίοι 
ἔτοτα τρεῖθουυ. --- δ. 8ες ποῖς οἱ [ἰ5 ν. αῦους. ΤῊς ϑβαυῇ. ἴῃ 3 Ὁδτ ἢ 5. εξίνεη 
ἴῃ ἃ}} {που ταϑ., Ὀὰϊ ἰδ Ὀεῖῖες οταϊττοά, ἱΓ 375 Ὅς τεϊαϊπεά, 8ὸ δ ἴὸ δνοϊὰ ἴδε 
ΔΩ δἰ συ Ὑ οἵ ἢ, ἀῃὰ ψαὶπ ἴῃς ζοπεζαὶ ἔοστι οἵ 5βίδίετηεης σι Ὡὶς ἢ ἰδ ἰοαπὰ ἰπ 5. 
- ον ἈΚ ον Βὶ. τεδὰβ ον, ψῃ ἢ 18 ἴοο ϑεπεταὶ ἃ ἴειτη ἰῃ ἴῃς οοῃπεοίίοι; 
Οτ. θη (5εε ιἷβ δπιεπαδιίοα ἴῃ 111), θαὰϊ τ]8 ἰ8 ποῖ ἑδνογεὰ ὈῪ ἴῃς Ὁ". 

Ταὶς οδ)εςτίσῃ [168 ἀραῖπβι ἴῃς τεδάϊηρ ὈΌΓ5 152.) Ὀγφ, διὰ Ἐ5 νυ [5 θεβί ες 

Ξυρροτίε δγ ἴδε τὺ οἵ 5. ---Ἴ. Ἦ 155 ἰ5 Ὀεϊζετ [Δ κεπ δβ [πί. ΑὉ5., ΞξΞ βηϊϊς νὉ. 
(Εν. αὶ 3286), 85 ἰῃ ον; Ὦ, νεγίε; (ὦ οὗ ἐὰν στραφῇ. Οτ., τείεττίηρ ἴο 141}, 
οὐδ πν, δῖ τηϊς ἰδ Ὀππεοαβδαευ, ἀπὰ πιατβ ἴῃς ταγίμπι. --- 8. Ἐ} 500 15 τῆς 
Ξρεοίβς Ἡοῖκπια ἴεττα ον ἱπῖο]] οί! βου τίεῖν. --- 35 Γ1;} Οσουγβ ΟὨ]Υ Βετς ἴῃ 
Ῥιον. (ἀπιὰ εἰβενθεγε ον 1 ϑδτω. 2052); [ἢς σΟπατοοπ ἴουτη8 τα 0) δῃὰ γὔῃν. 
--41ἴὸ στόμα συνετοῦ ἐγκωμιάζεται ὑπὸ ἀνδρός, -- ϑκ ὅπ δ "δὴ; θην ἴα 
3 οοὐδά, οὗ Ὠε᾽ Ἐοδεὶ. --- Ὁ 125; ( μυκτηρίζεται. “8 - Ὦ. ον Ἀ “»ν 

Ὦ δε κοεεείμν, δῃὰ ἴον 30 ΠΣ υάρεμς οἰ ἐκεον .--- θ, ΗΠ ρΡ. οὐἨ 129 οἱἱγ πεγε 
διὰ Νδῆ. 315; ἴῃ ΝΆ. ΞΞ «ἄσιο ἐλ γε (τεα }}γ) 2 ̓ν εαί, οὐ ρεγῇ. γεσάς α τἄσιο οὗ 
ἐγεαίνε::, Ὠετε σοί (ἀξ βανγί ο7 ΕΥ̓ εαένεεε:. --  -- ἢ. (Θ ((ο]Ἱονγεὰ ὃγ 353) Σ δου- 
λεύων ἑαυτῷ, Ἐ, τἰῇείερες εἰδὲ, ροϊπιϊηρ 12}, δπὰ ρεῦδδρβ ([βουρὰ ποὶ πεοε5- 
3117} τόδ ϊπρ ἸοΣ ἱπεϊεδα οἵ ἡ. Βὶ. 13", δὰ ὅσ. τὸν (ίοσ ρἰουρβίηρ), Ὀυῖ 
ἈΞ Ἢ» εἶνεε ἃ βδιϊβίβοϊουγ βεῦβε, 

10. ἹΚΙπάποει ἴο0 δηίΐτβδίβ. 

Τῆε τἰφδίεου τεζατὰς (ἢς οοπιοτι (ενε}) οἵ δἰς Ὀεδεῖ, 
Βαϊ (ἂς Βεδεῖ οἵ (δε νἱοϊκεὰ ἰ5 στυεὶ. 

Ἀπαιϊδεῦς, αυδιετηδιγ-ἴογηασγ. ἀἰὐἰγάξοως 18 βίηρ. ἰῃ ἴὰᾷς Ηδεῦ., 
τοιξρα Οἷα. --- τῃεϊογίοαὶ νατίδτοη. Τῆς ἤτβὶ οἱ. τεδβ 'ἰτ.:. .. 

ἄποιος “4 τοωΐ 97. λὲς δεασί. Απσιυς Ὠετε τ χίσες αἰΐεμδοη ἕρ, 
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ερνός ἐμέο “γνιραίλεδε γείαίφας τοὐὰ (οἴ. Ὧι. 32) 700 οἷ 3ς}). 
«ϑομδ ἰ5 ἢ ς ΡΠ ηΟΙρΙς οὗ |"ἴε, οοτασηου, δοοοσάϊηρ ἴο ΟΤ. υβϑᾶρε, ἴο 
τοδῃ δηα Ὀεδβὶ ; ἰΐ Βεσεὲ δἰρηϊῆοβ οὶ ἴῃς τοοσὸ νυ} (ἰϊ ἰ8 ποῖ 
τπδῖ τῇς χοοὰ τηδη τείσαϊῃς ἔτοσὰ ΚΠ ηρ 15 Ὀεαβ), Ὀὰϊ τπς Ξαπι- 
τοῖδὶ οὗ 11 ἃ5 εχρεηίδηος (οἴ, Ευ. 415 Τοῦ τοῖν) ; τῆς τἰχῃϊοους 
ΤΩΔῺ Ῥχον 65 81} (ΠΙῺΡΕ ὩΘΟΟΒΒΑΤΥ (ῸΓ ἴῃς δηΐπ)α]5 δα ΠΥ ἀπὰ 
ΒΑΡΡΥ͂ εχίδίθηοθσ. ὙὍΤης σομηθοῦοῃ (οἱ. 2) ἱπάϊσαϊεβ ἴμαιτ ἴδε 

εἶδυβα ἰ5 οὗ ἴμ πδῖυγε οὗ ἃ τηδίοϑὶβ : ἴῃς ροοὰ πιδῃ ἰ5 οδγείῃ! ὄἜνεῃ 
οἵ ἴδε Ἰονεῖ δηϊηλ815, συσ ἢ τηοσγε, ἴθ, οὗ δυταδη Ὀείΐηρ. --- ΤΒε 

Βεοοῃά οἷ. 18 υπίνεσβαὶ ἰὴ ἴοστι : ἴῃ Ὁδὰ τωδὴ 15 οσαὶ ἴὸ 81] 
(δεδδὶβ δῃὰ τῇδ). ὍΤδε ἴσττη τεηῃάεγοὰ ἀδαγί δῦονε υϑ02}}} 
τηοδῃ8 ἐρρῤασείοη (ΕΥ̓͂. μεν νιοροῦδεδ), δῃὰ 18 Ποσα 50 ὑπάσυ- 
βῖοοά ΌΥ ΙΏΔΩΥ ΑΠΟ. χ88. δῃηὰ σοτωμηθηϊδίοσβ ἢ; ἴῃ6 ΟΧΥΤΠΟΤΟΩ 
ἐγμεὶ εορεβαςείοῦ ἰδ ῬΟββὶὉ]ς, Ὀὰϊ ὀσσυϊ5 ΠΟΤ ΏΘΓΤΕ εἶδε ἰῃ ΟΤ᾽., ἀπὰ 
ΒΕΕΘΙῺΒ ΒΟΙΊΕ Δἴ ἔοτοθα. [ἢ 5δνεσαὶ ραββϑᾶρεοβ (Απὶ. 1 τ Καὶ. 5. 
δῃρὰ ρευθδρβ 158. 63,5) ἴῃς Ηδεῦ. ποσὰ ἰῃ χυεβίοηυ ἀρρεᾶῖβ ἴὸ 
τροδῃ ὀρισέζε, ἃ5 βεδῖ οὗ δοηοὔοῃ, ἴοσ ψῃϊοῖ ἴῃς Επρ. εααϊναϊεῆς 15 

λεαγί, δια (5 5686 τὴν Ὅς δάἀορίεα ἤετε (τὶ Π6. Ἐδυβ5, 5ιτ. 
Κλδιηρ. ΕἼδηϊκ.) 85 ἴδε πῆοσς ὑγοῦβθϊε. --- Κιμάμοββ ἴο ἀοτηεϑῦς 
ΔΏΪΠ2]5 15 εη]οϊηδὰ ἴῃ ἴῃς Τοτγὰ (Εχ. 2ο 23} Πϊ, 25), δπὰ τὰς 
αἰνίῃε ολτε οἵ Ὀεδϑίβ ἰ5 Βροκεὴ οἵ ἱπ Ϊοηδὰ (41) δῃὰ ἴῃ νασίοιις 
Ῥβδὶπιβ (3647) τοφ᾽" 5, οἴ. 148}5) ; 80 αἰ8ὸ Β5. 73. 

11. Βιοδαγ ἱπὰπείτγ. 
Ηε σ8ο {1}}5 δίβ Ἰαπὰ υν}}} βανε ρί εηΐγ οἵ Ὀτεδά, 

Βαυϊῖ ἢς τῆο ἔο]ϊονγδ υβ6}ε88 ρυγβυ δ 18 Ἰδο κων ἴῃ 5656. 

Τρ) οἷς ἀπ 6515, ἰεσθασγ. Οἱ. 285, Β5. 2οἾϑ, [Ιῃ β3εοοηά εἶ, 
ἴῆς ἀϊγεοῖ δηττεϑὶ5 σουϊὰ ὈῈ ἐχργεββεαὰ Ὁγ τοῖν ἐσεξ ὀγεαα' (30 
ΟΔΙ ἰῃ 283), Ὀυϊ τῆς Μαβοτεῖϊο ἔόσπὶ οἵ ἴμε ῥγονεγῦ, ρεσῆδρς 
ἴοσ ἴῃς αἶα οἵ νϑιεῖγ, βίδίῖθβ. ποῖ ἴπε σοβυϊῖ, Ὀὰϊ τς αυδιγ οἵ 

ταϊπὰ ; βυσῦ νατίδἴίοηβ οὗ δρορῃίμοριηβ ψγοσα ἀου [1655 σοσαπιοῦ 
στ τῆς βάρε5. ῬοββίΙγ, βοσενεσ, (με βεοοπὰ Ἰΐῃς 5ῃουϊὰ τεδὰ: 

Ηε νο (ο]]ονβ υβε}εβ8 ρυτβυϊβ νὴ} Ἰαοὶς Ὀτεδὰ. 

Τῆς νοσβε ἀοοβ ποῖ ρίνα βρεοὶδὶ ὑγαῖβε ἴο δρτουϊζασγο, Ὀὰϊ ἴαῖτες 1 
ἃ8 ἃ σοϊητηοη ρυτϊβυϊῖ, Δηἃ 85 Δῃ Ἔχδϑῖηρὶς οἵ Ἰερ!ἰτηαῖς δηὰ ῥτοῆτα- 

ΦΑΝᾳ Ταῖς. ϑεδά. ϑόδυῖ. Εν. Ζὅοκ, αἱ, 
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δ]ε ᾿ῃάυδῦγ ; ἴπα 86η96 5 ἀέ τὐὴσ τεγέομσίν ῥιγειές ὦ τεὐβίξαί φεει- 
2αδοη εὐἱὴ ἤἔφε εονε ογία έν. ΤᾺΣ δητ τ ε515 ἔλνοτβ ἴῃς βθῆβε 2:7- 
σις ἴῃ ϑΕΠΟὨα οἷ. ταῖπεν ἤδη 4όγεοης (ἴῃς ΗεΌ. ρίνεβ 5 πρὶν ἴῃς 
84]. υσίη, μηῤγοβίαίν) ; ἴῃ τείεγεηςς β8θεπιβ ἴο Ὀς ποῖ ἴο ἰά] 6 655 

ΟΣ 5]οϊῃίπεββ (181. οδμ»), Ὀκῖ ἴὸ ραγροθϑεῖς88, υπϑιεδαγ οσουρά- 

Ποπ5, ΡεσΠΔΡ8 αἰ8ὸ ἴο ἱπητοσαὶ σοσητηθγοίαὶ δηὰ ροϊ ἰοαὶ ργαςῖοςβ. 

Αρτίουϊατε νᾶβ (οἰ ονεά Ὦγ τὰς Ῥαϊεϑιϊπίδη 168 ἄονσι ἴο ἴῃς ἀ6- 

βἰσυαςὔοῃ οἵ ̓ ογαβαίοτ Ὁ ἴῃς Εομηδῃϑ ; 866 [᾿οβϑερῇ. “πὲ. 20, 9. 2; 
αν, 7, 8. 3. - Οτῖς. ((ΟἹ]Ἱονεα Ὁγ 1,41.) Βετε δα ἀ8 ἴδε οουρίεῖ: 

Ηὲε νο ἱπάυϊρες ἰπ Ὀαπαυεῖξ οἵ πίῃς 

ΜΠ Ίεανε ἀϊδμοπος (85 ἃ ἰεζαογ) ἴο 85 δισοηρμοὶάς, 

ΟΥ, ἃ58 ΒΙΌΚΟΙ] εἰρη, 

ΨΥ οοπιε ἴο ρονεγὶν δηὰ ἀἰββοποσ, 

Τῆς ἰάεα 15 ἀρριορηδίθ, Ὀᾳῖϊ ἴῃς σουρ]εῖ 8 τῆοσα ῥγοῦδ Ὁ δὴ 
δὐϊζοτῖδὶ δἀάϊτίοι, Οὐ 8ῃ ὀχίσαςϊ ἔτοτῃ βϑοῖμδ οὐττοηϊ οοἰϊδοϊίοι οὗ 

Ῥτονοτῦβ, ἴδῃ ρατὶ οὗ ἴῃς οτὶ χίπαὶ ΗΘ. ἰεχῖ. 

12. Τεχὶ δηὰ ἰγδηβίδ!οη ἀγα ἀουδῖβι!. ΤῊἪ Ηδῦ. τεδάβ: 734 
τυϊεζεά ἀἰἐείγες τὰς πε οἵ εὐἱ] »εϑη, ὀμέ δε γοοί ο΄ 176 γίρλέεσις 9γο- 
ἄμεες (Ἰἰϊ. σίνε5). 1{ὀπτ͵ὸ υπάοτβίδηά πε πεῖ οὗ ἢγβί οἷ. ἴο ὃς τῃδὶ 
ἩΙΟὮ δά πΊοη ϑργεδὰ ἔοσ οἴδμεσβ, [πε σεβυ 8 δῃ ἰἀδητοδὶ ρσορο- 

βἰτοη : 2λὲ τοϊεξεα ἀδεῖγε ἠδ "67 ο΄ 2ἀλε τυίεξεά,; 1 τῇς ἠοῖ ὃς (δαὶ 

ἴῃ Ὡς ὈΔὰ τηθὴ ἀγὰ σδυρῃῖ, ἴῃς τεβυϊίηρ ἐχργαββείου, “ὰ6 τυΐεξεά 

δ εεῖγε (ἴῃαὶ ἰ5, ἰῃ εἴδεϊ Ὁ τη οὶγ ον} σοπάυοϊ 86 6κ δηὰ ραίῃ) 2.6 
ποῦ τὐλίεὰ ἐπέγαῤε ἐλε τυϊεξεα ἰδ Βατᾷ δηὰ υὑπηδίαυγαὶ. Οἰδεῖβ 5 
τεμλάεσ: τἀε 2 γεν 47 εὐὴ νιόη, ἰακὶτρ τῇς τηρδηίηρ ἰοὸ ὃς τθδί ἴῃς 
νϊοκεὰ 5εεῖς5 (δυΐϊ ἴῃ να} ἴο δησίο ἢ ̓ἰπηβ6}Γ ὈΥ απγίηϊοουβ ραίη ; 
Ὀαυῖ, ἐνδῃ 1{ τὰ δοσδρῖ ἴῃ {δ ῃ5] ΔΩ 2γ έν, «ῥοΐἱ (πο ἢ ἰ5 σίους 
δυιμοτγ), ἴΠ6 5βἰδιοιηθηϊ τπδὲ ἴῃς νιοϊκεὰ ἀεϑῖγεβ τς 5ροἱ] οὐ τ 6 
μϊο κε ἰ5 ἰῃ ἔοστη ὑπηδίασγαὶ. ΤΏς βεσοπα οἷ. 4150 οὔδιβ ἃ ἀϊῃ- 
οὐ : ἴῃς νετγὺ ἴῆετε ετηρογεὰ 18 υϑεὰ οὗἩ ἃ ἴσεαε ψῃϊοἢ ργοάμοοϑ 
ἔταῖϊ, θυϊ Ὥδνοτ οὗ ἴῃς τοοὶ οὗ ἃ ἴτεε (ΕΥ.), δῃὰ ἴξ οδπποῖ Ῥὲ τϑῆ- 

ἀεγεὰ «ἀσοίς “ογίλ, ἰμδὶ ἰβ, βεπᾶϑ ἑοσί ἢ 58ἰδπάδσ βίοοκβ. Μοσϑονοσ, 

ἰῃ 411 τῃςβε ἱπιεγρσγειδῃοηβ ἃ γοὰὶ δητ ἢ 685 ἰ8 ἰδοϊκίηρ. --- Οτίκ. Πα58 : 
ἐλε ἀδείνες 97 4“λὲ τυΐεξεσ αγέ ευἱ , δι Τὰε γοοίς 97 “λέ γίσλίεοις αγέ 

σσι, π οι ρίνεβ ἃ οἰεαγ βεΏβ86, δοσοσάϑ ἰῃ β8θοοπά οἷ. νετῃ ν.5, ἀπά 

Φ ΕἸεἰδο. Ὡς. Νογοϑβ, Ζόοϊς. 8ι:. 
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ΤΑΔΥ͂ Ὀς βοῖ τοῖα ἴῃς ῥσεβεηὶ ΗςΌ. ἰοχὶ υἱϊδουῖ στελὶ σμδηρεβ, Ὀυϊ 
ἢ γίνε ἢ0 δοοά σοηῃίχαδι ἴῃ ἴῃς ἴνο οἰδυβεβ. Ταζσᾷ., ἴῃ βεοοῃὰ εἱ],, 
σλαῖ δὲ ἐφίαῤῥελεά. ϑγτ.: 1Ὃὲ ευέεξεα ἀέεέγες το δο εὐ (4 ἐβαῆρε 
οἔοηε ποτὰ ἴῃ τε ΗςὉ.). 1,Δῖἴ. : 2[6 ἀἰδεῖγε 97 “ἀὰὲ τοϊεξεσ ἐς α ἐ;ε- 
πε οἵ δε τυογεῦ (λέηρε οὐ 2εγ:ο55), δωΐ 1ὼΔ6 γοσί 97) “ῤε γίρλέεοις 

«οἱὰὴδ ργοτυ. ---- ατίουβ δτωθη ἀδίίοηβ πᾶνα Ὁδεη ργοροβεὰ. Ηπῖζ.: 
“ἀε γόύΐωρε 97 2φε εὐϊεξεά ἐς εἶαγ, ὄδμ! τὰε γοοί 97 “ἀὲ γίρλέεοιες ἐπ- 

δμγές (οτ, ἐξ ἐπάμγίμρ) ; τι]8 ἕοστῃ οἵ βϑεσοῃά 6]. 15 δἀορίεαὰ ὉΥ 
Ἐν. Ζόοκ. Κδιωρ. σὰ Οτᾶϊς δάοριβ ἴῃς 1,Δϊ. σἰγίξμισσ. ΒΙ. ἰγσαπϑ- 
ἴοστωβ ἴῃ σουρϊεῖ, τεδάϊηρ : Ζὰε δίδανγε 97 ἠὼς τυϊεξεαάὶ “οἠζεν, δερξ “λέ 
γοσέ φΓ τλε γίρλίεοως ἐς ὦ )ογίγεσς. Ἰζᾶταρ. οτηῖίβ ἴῃε βεοοηα Πιδι 

οἵ ἢτβι οἱ. (λέ πεῖ 9. εὐὴΐ νι) ἃ5 υῃισγδηβιδίδοϊθ. Βδυβε: δὲε 
τοίεξεα ἀωπές ον νεϊ ογέμηε, ν᾿ ὨϊΟἢ Ὡς ΟΠΕΙΘ 85 ἃ ζι688 ; ΕἸἼΔΏΚ.: 
«υἱοκεάνεες ἐς τλ6 πεῦ 97 δαδ »ιοη (οἵ, ν.}5), τῃλϊ ἰ5, [ΠΥ ἀγε σδυρας 
Ὁγ τπεῖγ οὐ οομάυςι. Ηἰσὶ ρ᾿ 5 τεδάϊηρ οἵ βεοοῃπά οἱ. (οριαϊηεὰ 
ὉΥ ἃ 5]ρῆϊ οσὔδηρε ἴῃ ἴῃς ΗδὉ.) 5εειῃβ ργοῦδυϊς (οἷ ν.2); ἰῃ ἢχοὶ 
οἷ. πὲ βῃουϊὰ Ἔχρεοῖ (85 ἰῃ ν. 5) βοὶς ἤρυτε οἵ υπεοιεδα  δϑίηθϑς 
(ϑυολ 45 Βὶ. [7165 ἴο ΒΌΡΡΙΥ) ; ΕἸΔΏΚΘΏΡΟΣ 5 διηεηἀδίοῃ ἰ5 ἴῃς 

Ἰεαϑὲ ορθῆ ἴο οὈ)εοϊίοηβ, Ὀυὶ ᾿ξ ἀοε5 ῃοὶ ΒΌΡΡΙΥ ἃ αἰ βίδοϊοσυ οοῦ- 
ταβὲ ἴο ἴῃς βεοοπά 1|ἴηὴ6. Τὰς ἴτο ἰἴῃδ8 ἀρρδῶσ ἴο Ὀεϊοωρ ἴο 
ἀϊβετεμς σουρ]εῖ5. 

18,14. Τιιο οἴοοϊδ οὗἨ Ἂρϑϑοδ. 

13. Βγ ἴδε 5ἰῃ οἵ [5 ρα ἴῃς πίοκεὰ ἱβ επδπδγεὰ, 
Βαϊ τῆς τ πίθου Ἔβοαρεβ ἔγοσα ἰσουδῖε. 

14. Ἑτοτωῃ [δε ἔγυϊξ οὗ Ἀἷδ 1ὴρ5 οοσιες [1 τεᾳαυϊὶ ἴὸ ἃ τοδῆ, 
Απὰ ν δαὶ Ὠἰς Βαπὰβ ἀο ν]}} τεΐαττι ἴο Ὠΐπω, 

18. Απμῃπεῖίο, ἰεσηδῖγ. ΟἿ, τοῦ στῇ 187 295. «δὲη (οΥ ζ΄απε- 
“γέσείοη) 47 “δε ἄἔῥε ἰΒ ΔῊ σἱοκοά, Ἐβρθοίδ!γ ταδὶ οΐουβ, ἕοσπι οἵ 
Βρεεςδ, νιϊο Ὀσίηρβ ἃ τηϑῃ ἰῃηΐο ἀδηροι ὉΥ τηδικϊησ Ἔποταΐεβθ ΟΣ 
εχροβίηρ ᾿ἰπι ἴο Ἰαραὶ ρθη 65 ; [πε τείδσεηος ἰβ 5016} 7 ἴο ἴδε δν}} 
ΠΟὨΒΘαυΘΏς65 Οὗ ἃ ΤηΔΠ 5 οὐγῃ ἰαἷϊς. Τῆς Ηεῦ. οὗ ἤχβί ο]. τεδὰϑ : 

ἵπ ἴὰξ οἵη οΥ τὴε ἄῥε ἐς α “πᾶνε ἐρ ἕλε τοίεξεά. ΤῊς ἕοστα ρίνεῃ ὉῪ 
Οτῖς. (τοφυϊπηρ ἴῃς σἴδηρε οὗ οἠς Ἰεϊῖεσ οὗ ἴδε Ηεὗ.) 15 Ὀεῖϊετ : 
“λέ εἰμμεν γαλε ἐπέο σπαγές. Τῃ βεοοπὰ οἱ]. ἴῃς τείεγεῃος ἰ5 ἴο ἴδε 

ξυλταεὰ δηὰ Ἰσπαγν βρεεοὴ οὗ ἴπε τἱρβίςου. --- αἸκ. δά άβ : 

Ηε σβοβε Ἰοοῖβ δγε βεπῖ]ε ψἢ}]} Ὀε ρΙΠεὰ, 
Βαϊ με νῇῆο εποουῃΐετθ (ἸπῈ}} ἰῃ ἴῃς ψαῖες ν}}} δῖοι δουϊδ. 
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Τῆς τείείεος ἰῃ βοοοῃὰ οἷ. 566 Π18 ἴο Ὀς ἴο ἸΠπἰρίουδηθβ5. Ὁ. 

βυξβεβὶβ ἴδε ετηθηἀδιίοη : τὴ αὔεῦ ἀΐνισεῦς ΤὨς οἡρίη οὗ ἴῃς 
οουρίεῖ ἰς ἀουδι!. --- 14. ϑγποηγιηουβ, ἰεσθδιγ. ΟἿ, 13 14} 185. 
Ιὴ Βτβὶ οἱ. ἴῃς ΗδθΌ. ἢδ5: ον “λε γέ οἵ α νιαπ'ς ἢἔῥε λέ ἐς ταϊεᾶ 

(οσ γεεορηβεμ5641) τυΐδὰ ροσα; Ὀὰὶ 1.15 ἀοε5. ποὶ ρίνε ἴῃς φεηεσαὶ 
βἰδίειηεηϊ νἢϊοἢ τὲ οχρεοῖ 85 ραγα]]οὶ ἴἰο βεςοπὰ οἱ., δῃὰ πῆς ἰ5 
Εἰνε ἴῃ 8; [ἢ Οτηϊββίοῃ οὗ ἴῃς πογὰ χορα (το ΠΙΔῪ ΘΑβν 
βᾶνεὲ δε ἱμθοεσϊθὰ ὮΥ ἃ βοτῦ6) ϑδοῦσγοβ ἴῃς ϑΥΓΩΩ ΕΥ οἵ ἴδε 
οουρίει. γε μᾶνα ἴδῃ ἴῃς ἀεοϊΑταϊίου ἴπδὶ ἜνεσΎ τηδῃ τηυβὲ ἴαΐκα 
ἴδε σοπβοαυθηςοαβ οὗ ἢἷ8 ψοσάὰβ δῃηὰ ἀδεὰβ (οἴ 14). ΤὨε Ἡςῦ. 
μὰς ἴῃ ἴῃς ἵνὸ οἷδυβεβ ΠΥΟ 5ΒΥθοηγτηουβ νοσὰβ ἴοσ ση (ἐσὰ δρᾶ 
444»). Τῆς τηλιρίηδὶ Ἡδῦ. τεδάϊηρ οὗ βεοοῃὰ Ἰΐῃς ἰ5: σημα τολαὶ 
α νιαη'ς λαμπάς δο ἀξ τοῖϊ γεφιωέίε ἀΐνε ον, Ἰὰ νὨϊ ἢ ἴδε ἀξ ἰ5 σε - 
ξατάεὰ ὮὉΥ βοπηε 8439 ἰπάοδηΐϊΐίε βυρ᾽εοῖϊ (ομέ τοὐδ γεφιέζε), ΌΥ οἴδμετβ 
85 τείειτίηρ ἴο αοά ; Ὀὰὶ πεῖῖμος οὗ ἴμεϑε ἱπιοσργείδοηβ 15 5ὰρ- 
Ροτιθὰ Ὁγ ἴδε ὑβᾶρε οὗ ἴῃς Βοοῖς. ΕΓ ἴδε ίοστῃ οἵ ἴῃς τεχῖ, γέζμγυι, 

8εε Οὐδά. 15. --- Ιῃ Ξεςοῃὰ ὁ]. στὶς. (ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ ἱμοοσσοςῖγ) μεῖβ ἃ 
ΟΟΙΏΡΙ εἴεσ Ῥάγας 5 ὮὉΥ τεπάετηρ : σπαᾶ ζὰλς γεεονεβέησε ο΄ ἀΐς ἄῤε 
“λαΐ δὲ ρέσεη ἀέμε; τῆς νατίδηϊς λαμαῖς ἰα Ὀεϊῖει ἴδῃ ἀρε. ὅγγ., 

σι} κἰἰσμι αἀἰδεγεηςς οὗ ογάεσ τοῦ Ἡδῦ.: ὦ ρορα “παη «ἀαδ δέ 
ταδεβεά, εἴς. ---- Πἶ τὰς τεδάϊηρ οἵ ἴῃς Ηεῦ. Ὀς τεϊλϊ πε, γε ἤδνε 
ἃ Ριορτεβϑῖνε ρδσαδ] ]ο στ: ἴῃ ἤχει οἱ]. νῖβε, ἰση]γ, τς εουβ ϑρεςο ἢ 
ὑπὴρβ τειγασὰ ; ἴῃ βεοοῃά οἷ. 41} δοοῃβ Ὀσγηρ γοαυ δὶ. ---- ΤΏ ἴῃοϑς 
ἵνο σουρ] εἴ ἴπε ἱτπητηεαϊδις τείδγσεπος Ἀρρθδῖβ ἴο Ὀς ἴο 500]14] ἰανν, 
ποῖ ἴο ἴῆς ἕλοῖ [μαὶ σοὰ ἴαϊκεβ οορηίζαηςε οὗ ποτὰ δηὰ ἀεοάδ. 

16,16. Τλσο πβδῖΐχε οἵ α ἴοοὶ. 

15. ΤΏε ΜΩῪ οἵ ἃ ἴοο] βεεπιβ ἴο Βίτα τἰραῖ, 

Βαϊ ἃ νῖδε τηδῃ ᾿Ἰδίεῃ ἴο δάνϊςε. 
16. ΑΑἍὄ [00] 5 δηξετσ '5 ἀϊβρίαγεὰ οὔ ἴδε βροῖ, 

Βαϊ ἃ Ξεηςῖθ]ς πιδῃ ἱζτογες δῃ δβγοηῖ, 

15. Ἰπιρ]οὶξ Δ μοβἰβ, ἰσγηᾶσγ. [1 15 δϑοδυτηθα τπδὲ ἴῃς ἰοοὶ 
ἰδ βαρ ἀὶγ κε οοηδάεπι δηὰ ἀοοβ τοὶ 5:6 ἴῃς παρὰ οἵ 586εκίηρ 
δάνίςς. ΤῊΘ τοίθσεῃος ἄρρϑᾶσβ ἴο Ὁξ 50]6}} ἴο ἰηις!]εοῖιδὶ Ἰυάρ- 
τηξηῖβ, ποὶ ἴο τεϊρίουβ ορἰῃηΐοῃβ, ἰπουρ ἴῃ 65ςε αἰϑὸ νν1}} Ὀ6 ἱποϊαἀ θὰ 
ἴῃ ἴῃς Ὀτοδάᾶεσ βοορὲ οἵ ἴπε ργονεσῦ. ὙὉὙΒεσε 15 ΟὈν] Οὐ!  μΕΓῈ ὯῸ 
ςοπαἀετηῃδίοῃ οὗ ταϊίομδὶ οοηβάεξηος ἰῃ με ]]- ςοηδίἀετεὰ ορίηίϊοηβ. 
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- 16. Δππιδεῖς, φυδίοτιηδιγ-ἴοτπδσΥ (οσ, ροσῆδρϑ, ἰσσηδιγ). [ἐϊ: 
4 »οὐ, οπ ἐάε σεν 44. (οι νοι ῃς τοοεῖνεβ δὴ ἰωϑυϊ, ἃ ἀΐβρταςε), 
ἀὶς αηρόν "»πᾶξές ἐπεῦ Σμοινη (οτ, δέοῥίαγε λὲς απρόγ), διε α τεπεί- 

δέᾷξ "»παπ ἐουέῦε μ ἐπε. Τῆς ῥγονοτὺ σομάσδπιηβ μουρδιεβς, 

Ῥαϑβϑίοηδῖβ γοβθηιτηθηῖ, ἀπ δ )οΐῃβ οδἰμηηθ88 δπὰ ἀοἸ ογδίςηαϑϑ ἰῃ 
τῆς ἴδος οὗ ἰπϑιῖϊ. [τ ἀοδ8 ποῖ σοῃμάδιηηῃ 58εἰ -ἀδίδηος, οΟΥ τεβθηῖ- 

τηδηϊ ἀϊτεοϊεὰ ἀραϊηθὶ στοηραάοίηρ, ποῖ ἄρρσονς νγεαΐκῃ6β8, οσὐ οοὺν- 
διάϊος, οἵ τεϊϊοδεηος ὑπάσσ 81} οἰγουτηβίδηοςβ ; ἰξ ἀοδβ ποῖ τεϊδίε 

ἴο ἐοτρίνοῃεββ οἵ ἱπ)υγίοβ, οὐ ἴο ἴῃς ποῃ-Γεβἰϑίδμος ἀεβορεα ἰῃ 
Μι. ς5 Ἔν ἴτ οἰ πρὶ φηὐοὶπβ οαἰπιηθθβ. ΤΈΣ ταοῖίνς ἱπάϊοδιοὰ ἰ5 
ποῖ ἴονε οζ οοῃδβίἀεγδϊίοῃ ἕοσ ἴῃς δυῖβμοσ οἵ ἴῃε αῇτοηῖ, Ὀυϊ τερατὰ 
ἴοσ οὔςβ οὐσῃ ἰηϊεγεβϑίθ, οσ ἕογ ἴῃς βϑῆθσαὶ πεὶ!- είν. Ουἱοκ 

ταβεηϊτηδηΐϊ ἰ5 ἱγεαϊοα ἢγβὶ οἱ 411] 85 ἃ [Ὁ] δ τσ ; ἀουθι1ε85 ἰΐ 
25 4150 οοῃϑίἀογεα τροσα!ν στοῦ. Οη ἴδς ἴδττη αϑγυπέ ες ποὶς 

οὗ 3". (Οἱ τῃς βϑεπεπιεηίι οὗ 11. 

10. Ἦ Ὅπι; Θ σπλάγχνα; 50 ὁ᾽ ((ἀε τυῤεξεαῖ, ἐλεὶν δοισεῖς αγε εἰθεεαῖν); 

Ἐ, υἱξεέγα. Οὐ "Ἃ 85 -- ὀοισεῖς βἜε Οε5. 7ζέ:., δηὰ οἴ, πὴ τυονιό δῃὰ (ἰπ Ατγαῦ.) 
γείαεϊονελὲρ, σΒεῖδες τὰς ϑεῆφε σεέγον, ἔνε ἰ5 ἀετῖνεά ἔγοτῃ δ βίετω ΞΞ “9 (εἴ. 
ΑΥδΌ. ὉΠῚ), οζ 15 οοπηεοιϊοὰ τ ἱτὰ τὰς νίβοοτα οοπείἀοτεὰ 458 ἴῃς 5εδῖ οἵ αἰδοίου, 

15 υποετίαδίῃ. --- 11. 38) 50 ποπ; Οἵ. Ὀπῦ τι; Ετδηκ. : ογῦ Ἴοπν. --- Εοὸσ ἴῃς δά άϊ- 
τίοπαὶ οοαρὶεῖ ἴῃ (ῦ 5ες ποῖς οὐ [μΐ5 ν. δῦονε, ἀπὰ ποῖεβ οἵ [ρ. Ὀς. Βδυπῃς. 
ΒΙ.--13. ἘΔ τοπ; Φ᾽ ἐπιθυμίαι, -- γιοπ; 5 -- Ὦ; Ἐ, σετίδεγέωνε, Ξε τοῦ; 
ΗἱτΣ. ποπ; Βι. ΝΣ Ετϑαῖο. πιαῖες Ὁγ (επὰ οἵ ν.11) ουϊ οἵ Ξ) πὍπι 320 (ν... (Ὁ, 
τερατὰβ (ῃς Ἢ οἵ ὑπ δ ταϊβυντίτἰηρ οὗ Ὃ ([π [Ο] ον ίην γ᾽), ἀπὰ δἰϊασδίηρ ἰδς 
3 (σ( 25) ἴο "ν, τεδάβ: Ὀγὰ ὙῸ ΚΦ, δῇ ἱπίς!]ρίο]ε βεπίεηςεα. ---ΒῬἢ ΟῚ το; 

(6 οτοῖϊ5 Ὃ, ἔος ψεϊοῖ 89 μιᾶϑ πϑρου, τ Ηρ. πφρου; ΚΞ, σενπεέσεερεδμενε φεμέσεο- 
γωνε, Οτ. δὴ ἄρ; Βί. (οανίττὶπρ Ὃ) Ὁ). ΤΆς εἰπιρίεδὶ τεδάϊηρ οἵ " 5 ἴμει 
οἔ ὦ, Ῥαϊ ἰξ ἰδ ποῖ οοππεοῖεα ἰπ ἰϊβ (μουσδὶ ψῖἢ Ὁ; ἴδε τεδάϊπρβ οἵ Βί. τδιὰ 
Οτ. δὲ ποῖ παίυσα! ; ἴῃς ἴσας ἴεχὶ σδῃ Παταϊν ὃς τεοονοτγεά. --- ἴα Ὁ τὲ ΠΙΔῚ 

τεδὰ Ἰγὺν ἕου 35) 1η", δ΄ Ὁ05.), Θ᾽ ἐν ὀχυρώμασιν (80 Ἐτν͵. Οτ. Καπιρ.); Βι. το. 

128. κυρρεδῖδ [Βαϊ 7) πιὰν Ὀς οοτταριίοι οὗ ἴῃς 1» (Φ οἴνων) οὔ... ὸος οἴδες 
εππεπάαιίους ες Νονδοῖς. -- 18, 0 γρΌ; Φ ἐμπίπτει εἰς παγίδας; τεδὰ Ὁ) 
οζ ΦΡΌ. --- Ἀὴ καν, γ1- Ἱπιρέ,, τμεϊοτίοδὶ ϑεαιοῃος, --- Οπ ἴΒς δααϊτίοτδὶ οοαρίεῖ 
ἰπ ὦ ἐες [Δς-. ἀπὰ Βίοἶκοὶ!; Βὶ.᾽5. ψ 2 κι (Ξ Ό ὁ δὲ συναντῶν ἐν πύλαι) α 

βυδρίεἰουβ (ἐγ} ἐμ τᾷ: φαίε ἰδ ποῖ ἴῃς ἡδίυγαὶ ποι μεσ τὸ ἄσνε α ψεμέϊε ἰοοἐ), 
δηὰ ἴδε Ἄοουρὶεῖ, Μ᾿ Ὦ1]6 ἰξ ἰοοκβ κα α Ὀδὰ ἱγαπδίδιίοπ τοι Ηεῦτεν, ἰδ οἵ 
ἀουδίδι! οὔρίῃ. --- 14, Οπ ἴῃς οπιχίβδίοῃ οὗ 39 8ες ποῖθ οὐ [δ Ϊ8 νυ. δῦουε. -- 

Ὦ νκ; ὦ γυχὴ ἀνδρός, ἴῃ ννιίοἢ Ψ. ἰδ ῥγοῦδ!ν ἰπϊεγργεϊαϊίου οὗ ἴδε Οτ. 

τιϑηβίαϊος (ἀεϊεϊςὰ ὉΥ [,49.)}; 6 ΦῸΣ ἰπ ἴδε ΗςἜςν. ψου]ὰ πιᾶς τὰς ταγίμπι. --- 

Ξ, 0; 685, ποῖ 50 ννεῖϊ!, χειλέων (23. 157 χειρῶν, αμὰ 10 5581). ---16. Ἀ᾿ ΣῊ; 
τῆς Ντεβ. υπάειβίδηά [ῃς ἔοτπι 45 ΗΙΗΙ. --- 5) 0.2; ας. ἸῸν»2. 
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11-19. Θοοὰ ἀπὰ δϑὰ δρϑϑοδ. 
17. Ηε ν8ο βρεδκς ου ἴὰς ἴγυϊῃ δθῆγπι [αδεῖος, 

Βαϊ ἃ ἔαϊες νυἱϊηεβς (αβέῆγτα) ἱπ)αειίος. 
Σ8. ϑοῖως τῶοπ’᾿ κ Ομδίζοσ ἰδ ᾿ἶἶκο σπογά-Ὠταδῖο, 

Βυϊῖ ἴδε ἴοησας οἵ ἴδε νῖδε ἱξ Ὠεδϊ ων, 
19. Τῆε Ιἰρ οἵ ἴγαϊὰ ἐπάπγεβ ἔοσ ἐνεσ, 

Βαὶ ἴδε ᾿γίης ἰοηρυς ἰδ Ὀυϊ ἔοτ ἃ τιοτηεῃῖ, 

11. Απαδεῖο, ἰδγηατγ. ΤῊΣ τοίδσεηος ἰ5 ἴο ἴῃς ἀδροβίοηβ οὗ 
πίϊηεθ8ε5 Ὀείοτε ἃ ἰεραὶ ἰἰῦυηδ]. ΤΆς νετῦ τεπάετεὰ τῥεσᾷς οωΐ 
Δρρδᾶϊβ ἴο μᾶνς ἃ ἰφομληΐοδὶ ἰραὶ 56Ώ86 ; ἰΐ 15 υϑεὰ οὗἉ ρἰνίηρ ἰεραὶ 
ἰεβΠ ΠΟΥ ἴῃ 69 τ 4 Β τοῦ"; τῆς ἢχϑβὶ Ἰίης, [Πεγείογε, δ ὃς ἰταη5- 

ἰλϊεὰ : α γμε τοίδισες αϑέγνης, εἰς. ΤὨς τεπάεσίηρ ἐμεῖο (ἴῃς 
ποχὰ ἰ5 υβυδιγ ἰταπϑἰδιεὰ ἐἰδεείλ, 85 ἴῃ τ 1.) 15 Ξξυρροτιεά ὮΥ ]οὉ 1 
ψ 43, ςς 5,2 δηὰ ἰ5 βεῖα τεαυϊγεὰ ὈΥ ἴῃς δημμεβὶβ ἰΥ ἡμσδος Ὀς 
Ὑπὶτῖεη ἴῃ ἴῃς ἤτϑι ᾿ἰης ; Ὀὰϊ τῆς Δη 6515 τᾶν 4150 Ὀς σιζὰ.... 

,“αὐδελοοά. ὙεβαπιοΩΥ ἰῃ ἃ οουτί οὗ αν, 88γ8 ἴῃς ῥγονοσῦ, ἰ5 
Ρυῦ]ῖς αβιστηδίίοη οὗ ᾿υϑέῖος δηὰ ογάσι, ογ οὗ ἴμεὶσγ σοῃίσζασίθβ ; ἃ 
ἴαϊβε ννὶἴῆε885 5318 ἀραϊηβί ἴῃς υπάἀδιηθηϊαὶ ῥτμοῖρ]ς οἵὗὨ β8οοίδὶ [ἰΐδ. 
Τῆς Ργογαίΐηθηος ρσίνεη ἰῃ ἴῃς Βοοῖ ἴο ἴῃς οτγίπις οὗ ρευυ ἱπάϊ- 

οδῖεβ [δῖ ἰξ νὰ8 ἢὩοϊ ὑποοιῃσοη. ΟἹ [ἢ ἴεττῃ ἡμδες 8566 ἢοΐδ8 ΟὨ 
1 25,--18. Αππδεῖς, ἰοτιατγ. 1.11. : λον ἐς ομό τυὴο ἐλαέήενε: 
ἀξε 22ὲ δάγμεξς 97 α τιυογά, ὁμί, εἴς. Τῆς ρΡεΐβοῃ οὗ ἢτσβι οἱ. ἰ5 
᾿ρ! εὰ]γ γοοεὰλ. Τῆς νετὺ οὗ ἤτϑβι οἱ. 15 υδεὰ ἴῃ [,μδν. ς΄ οἵ ἴῃς 
ὈΠΙΓΑΓΥ υἱῖετᾶπος ἴῃ πο ἃ τηδῃ ὈΠΟΟΠΒΟΙΟυΒν Ὀἱηἀ 5 ἢἰπλ56 1 ὉΥ͂ 
ἂῃι οαἴῇ (πὰ 80 ἴῃς οοιτεβροηϊηρ ποῦ ἰῃ Νὰυ. 0" Κ΄5); ἴῃ 
ψ τοῦῖϑ 1 ἀσβοσίθεβ ἃ παβίγ, υπδάνίβε βρεθοῖῦ οὗ πιο Μοβαβ 

πῶ οὔσς ρυΐῃγ (Νυ. 208) ; Πότε ἴξ πλεδῃβ ἴῃς τπουρῃ}685 (ΔΙ Κ 
πῇς, τα κίηρ πὸ πεερὰ οὗ νι βδὶ ἰ5 ἄυς ἴο πιθῃ, πουπαάβ. τῃδτα ὉΥ͂ 

πη κι 655 οὐὁἨὁ ἱπιρσυάεηοα. [Ϊἢ σοπίταβὶ ψ]τἢ [5 15 (ἢ 6 βγτηρά- 

τεῦς δηὰ νῖβε βϑρεθοῦ πο ἢεα]β βυβετηρ δηὰ 8δνεβ ἔγοτῃ Ἃ15- 
β8161. ὙὍΤλε ῥιόνετῦ Ὀὑγεαῖμεβ ἃ ἤηε δἱζ οἵ εἰεναῖδα Ὀεπονοίςης 
[εεἰϊηρ, ἴῃς τοίδσεηςς Ὀείπρ ποῖ Ἐβρεςοίδ!ν ἴο ἰεβε πη οΩΥ ἴῃ οουτῖ, 
θαϊ ἴο ζεποσαὶ τοϊδιίοῃβ οἵ Ἰἰς. --- 19. Απείδμεῖίς, τεγαῖγ. .2507 α. 
"ον! 7 5 ἰἰξ, “ ἴοσ δὴ εγε- τη κ." ΤὨς δβιγηγχαϊίου ἀρρεᾶζβ ἴο ὃς 
ξεπεσαὶ: τπαῖρ, ϑυρροτῖςα Ὁγ ἰδεῖς, δῃηὰ μανίηρς ἴπε ἀρρτοναὶ οὗ 
ἸΏδη ἂδπά Οοά, ἰ5 ρεττηδηςηῖ ; (]βεῃοοά, ὑπϑιυρρογίθα δηὰ ὑπᾶρ- 

ΡῬτονεὰ, βρεςαιγ ρα88ε5 ἀγαυ. ϑϑί πα ἀρ Πογίβτωβϑ ἃγε ἑουπά διμοηρ 
οἴδεσ ρεορὶςς ; Πο ζϑοῖ εἰϊε5 (οι Ὀυΐο5) ἰδῖεσ Ἡςῦ. ργονεγῦβ, 
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ΜΟΙ, ΠΟΎΟΝΟΙ, ΤῈ ῬΓΟΡΔΌΪ Ὀδβεά οἡ [ἢ ΐ5. ---- Οτ. (ἀεραγίίησς 

βοιμοῆδῖ ἔσο οὔσγ Ηεὺ. ἴεχῖ) υπάετεοίαηαβ ἴδε τείεγεηςς ἴο ὃς ἴο 

οουτῖβ οὗ ἰᾶν : ἡγιμε ἐδῥε ἐείαδἑλ εδιοην, ὄν α ἀλατὸν τυέδεεες λᾶς 
ὅπ μη ἔοησε, ἃ τεδαϊηρ πίοι τεβοι 65 ν."}7, Ὀυϊ ἰδ ἤδσα 1685 
ῬΙΟΌΔΌΪς ἴμδη (᾿ς ἔοττη οὗ ἴῃς Ἡδεῦτεν. 

220-23. ΟἱἨ ζαἸεομοοὰ δηὰ ζ20]]1Υ. --- ΑπΕ εις, τεγηδγγ. 

20. [Ιπ]υκῖϊος 15 [6 Ρυγροδε οὗ ἴδοδε ντῦο ἀενίδε εὐἱ}, 

Βαὶ {Π6Υ σψοδε ὈἾδῃ5 ὑγοτιιοῖς νε}}- θεν σὲ ε7υδὲ. 
21. Νὸ τοϊξοβίε Ὀεΐα]}]Σ τὰς τἱρδίεου, 

Βαϊ ἴδε π|ίοκεὰ ασε ὅ1}} οἵ τηϊδίοτϊππε. 
22. Εὐὐὶμρ Ἰρ8 γε δῃ δροτηϊπδίίοη ἴο Ὑδμνθι, 

Βαϊ {ΠῈ} ψἢο ἀςδὶ γον τε δἰ» ἀεἰῖρῆι, 
23. Αὕτρδῃ οἵ δεῆβε κεερα Ὀδοὶς Ὠἰδ ἱπποπϊςάρε, 

Βυϊ ἰοοἱκ ῥγοοϊαῖτι ἐμεὶς ἐοο βῆ πεβ8. 

20. 1ζἰ.3: ῥρμεῆδίες ἐς ἐπ τὼς ἀεαγὰς 97) ἑλοτε τὐ΄ο, εἴς., 15 τμεῖὶς 
Ῥύτροβε, Ὀεϊοηρβ ἴο πεῖς ἡδίατε, δηὰ 5 ἴῃς ῥσοάυςιϊ οἵἉ πεῖς δεῖβ. 
Οἱ ἐπμείεε (ΕΝ. ἀδεεῖ) 8εὲὲ ποῖς ου ν.ἷ; ἰδοῖκ οἵ ἔδίγῃηες δηά 
τπι1 1685 15 ἰηὐυδίίοε. Οὐ ἐερίσε οὶ 5εε 33 6118} Θλγῃ, 21. -- 
Ἴδε βθοομὰ οἷ. ἴῃ ἴἰῆς Ηςῦ. τεδάβ: ὀωμΖ Σ᾽ ἠὦῶε εομρσεϊίονς 97 τυεῖ- 

δείηρ ἐλέγέ ἐς 7ογ. ὙὍῆε ἐρμπρεξίονε ὁ τυε-δείμρ ἃτεὲ ἴποβς πῆοϑα 
ἀεδίψηβ δηὰ ρ᾽δῃὴβ ἅτε βοἢ 85 ἴο ῥτοιηοίς ἴῃς τγεϊΐαστε οἵ τῃεὶγ 
ἔοΠον- δείηρβ; ἴον [85 βεῆβε, ῥήσῃε οὐ δἰεήρνι, βεὲ 158. τα. Βυῖ 
ἴδε ἴοστα 29} οὗ βεοοπὰ οἷ. 5βίδῃμἀ5 'ῃ ΠΟ ῃδῖυτα] σοπηδοῖϊίοη πϊτῃ τς 
ἐηγωσῆες οἵ ἀσεεῖξ οἵ ἢτϑὶ ὁ]. ΤΉ 5 ἰδτῖεσ ἴθστὴ Ἔχργοβθαβ ἴῃς ρυζροβε 

οἵ π᾽οϊκεὰ πηεῃ, δῃὰ ᾿νε 5ῃου!ὰ ὌἜχρεςοὶ [πε σοιτεβροηάϊηρ ἵεται οὗ 
βεςοῃά οἷ. ἴο Ἔχργεβ5 ἴδ ρυγροβε οὗ ζοοά τηϑῃ, [ΠΕΣ βἰῃοοσ ιν ἀπά 
εαυϊγ. ϑυοδ ἰ5 ἴῃς οοηίταβι ρίνεῃ ἰῃ ν.ὅ οἵ ἴῃ15 ομδρῖεσ, δπὰ 
ΟὈϊΑΙΠΔΌΪς Βεῖὸ ὉΥ ἃ 5]'σῆϊ οὔδηρο οἵ ἴῃς Ηδῦ., στὰ ἴπς τεδάϊηρ: 
2 “ἦε ἀδείρνιενς 47 τυεῖ- δείμρ ἑλόγε ἐς ζωσδΐεσ. ---- {{ τὰς 7.» οἵ τὰς 
Ἡξεῦ. Ὅς τεϊαἰπεὰ, ἴῃς σουρὶεῖ τηυδὶ ὃς ἰηϊεγρτεῖδα ἴὸ τηεδῃ: 

νοκεὰ τοθὴ ἀεβίση ἰη᾽υδῆςς, δας ἴῃς ψοοὰ τιθῇ, ρυγροβίηρ φοοά 
ἴο οἵἴδετβ, Μ}} Ὀς τενασγάεὰ ὑῖῖ ἸΟΥ ΟΥ ὨΑρρίῃεββι ΤὨΏΪΒ ἰ5 ἃ 

Ῥοββίῖδίε Ὀυϊ ποῖ παῖυσαὶ δῃὰ δαϑὺ δη 655. [ἢ 21. 1ἰ 15 βαϊὰ ἴῆδι 
τῃε ῥγδςῦος οὗ )υβῖίος ἰ5 70Υ ἴο ἴῃε ͵υ5ῖ τηδη, Ὀυϊ ἴῃς οτμϊΞϑίοῃ οὗ 
τῆς κυδ)εςοὶ (πε ῥγδοῖςς οὗ ᾿ 8166), 85 15. ΠεσῈ δββδυτηθα, πουἹὰ ὃς 
Βιασά. --- ΟἹ τὐεζ᾽ δείης (ΕΥ̓͂. 2εαεε), ΞΞ “ σῃοϊθηςβ8, σοι] ἴςῃεθ5 
οἵ Ῥείη," 5εε ποῖε οὔ 35. Ορμηεεήονς ο7 τυεῖ- δείπρ τ δεπευσίοπι, 
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σέρλίοις νιόηῚ:.. Τῆς ἱηϊεγρτείϊδιίοη οἵ 290» 85 τἴδδὲ ψῃίο ἴῃς σοοὰ 

ΤΩΆΠ ῬΓΟΟΘΌΓΕΒ (ΟΣ ΟἴΠΟΙΒ 15 μαγάϊγ δ] οσσεὰ Ὁγ ἴῃς Ηδῦ. ; 566 1τοϑ 
1 Ἐ ι} σθετα τς ἸΟῪ 15 5 )]εοῖῖνε, δηὰ 5: πλ}]8ν σοῃβιγας οἢ5 ἴῃ 
10} 11 εἴς. --- 21. Τῆε ἀοοσίηήηε οἵἉ [}]] σοτηρεηβδίίοη ἰπ 115 {Π|π. 
ἁρελές διὰ νιξζογέμης (ἘΝ. εὐ) ἅτε ϑυῃοηγτηοιυβ, ἀηὰ μεγα τεΐοσ 

Ὡοῖ ἴο Ἰηογὰὶ ἀδρταναίίοη, Ὀὰϊ ἴο ουϊναζὰ βυβειηρ 45 ἴῃς ρυηίβῃ- 
ταεηὶ ἰηβίοιεα Ὁγ σοὰ. Οπη »έεληο 85 τ ριὐ ογέμρις 5886 225 
700 56 21; οὐ μιξονγέμρι 566 Ὠοῖεβ οἡ 35 6} 15 115 1γ1}7 5,,..}6 τ66 
41}. -- Οτκ. Τάσρ. ὅγτ. γίνε ἃ ἀϊβετγεηῖ ἰάεα : 

Νο ἱπ]αδέῖςε ἰδ ρ]εδείηρ ἴο ἴδε τἱρξίεοαυςε, 
Βαϊ [πὲ ὈΠΡΌΘΙΥ δγὲ (οσ, υἹ}} Ὅς) (0}} οἵ εν}. 

Τῆς σοποεροη (τεργοϑεηηρ ἃ βοιμονδαὶ ἀἰβετεηῖ Ηδοῦ. ἰεχὶ 
ἔτοτω ΟὟΓ5) 5 ἀρρτορτσίδαῖς, δῃὰ τῇδυ Ὀς ἴῃς ογρίηδὶ ἔοστῃ οἵ ἴῃς 
ςουρϊ]οῖ. --- 33. Τῆς βάτὴς ψεηεγαὶ τβουρδὶ ἰ5 ἰουπὰ ἰῃ τοῖ Ὁ 1.2} 
τ 1τ6}} 2053, ἀηὰ ἴῃς 84π|6 ῥγεαϊοδῖεβ ἰὴ εἰὖΊ Οὐ σόονεκα πο 
856ες ποῖς οὐ 333. --- 38. γυΐβε τεϊίσεηος δηὰ (0ο} 5} ὈΪΔ ίηρσ. Δίεεῤς 
(οἐ ἀοώζε) δαεξ (ἰ1ϊ. ἐρπεεαζε) τὸ “ Βο]45 ἴῃ στεβεῖνα, 15 ἢοῖ ἰογναγὰ 
ἴο ἀἰβρίαγ." ὩΤῇἪ ϑβεοοῃὰ οἱ. ἰ5 {Ππ|: φὰς λέαγέ (ΞΞ τηἰη, παίυσε) 
47 ,οΐς φγοκζαίνις, εἴς. Ὑῆα νεῖβε 5 8ὴ δρῃοσίβαι οἵ ρσυάδηςς, 
ΒΑφΆΟΘΙΥ, ἴθα 4υλιν ἴοὸ προ Ῥγονετὺβ ρίνεβ βυο ἢ ῥσοηιηεηςε. 
Τῆς ἴοο] Τ5868 ἰῃ, ἀἰϑρίδγβ ἢϊ5 (ὉΪγ, 18 ἀεβρίϑβε δηὰ ρεῖβ ἰηῖο 
τοῦθ ]ε ; ἴῃς τηδῃ οὗ σοϊηηοῃ 56 ῆ96 ἰ5 οδυϊουβ, τοβοσνοὰ. Τῆς 411υ- 
ΒΙΟἢ 5 ἴο οἰτουτηδίδηοοβ ψὨίοἢ ἀδπμδη οδυΐου ; Οὐ 5ροϊκε πη 655 
υπάετ οετίδίη σοῃ!Ἰ Οἢ5 8 ἀρρσονθὰ ἴῃ βϑυςῖ ραββαρεβ 85 ς΄. Βυϊ 
ῖδςε Βοοκ γεῆδοϊβ ἃ βου εἴν (ἰάσζε οἰ 165 δη ἃ δυθ σάτυ φονεσηπιεηῖ) 
ἴῃ νηΐ ἢ 5ἴθηςς 15 ροϊάςῃ. --- ΕοΥ ἔεεῤε ὀσεξ Οτᾶϊζ ῥγοόροβεβ ἴο 
τεδὰ μϑξγ:, Ὀαῖ [15 ρίνεβ Ὁρ ἴῃς δι Κίηρ δου τεσ οἵ ἴπε Μάδθο- 
τεῦς Ηεῦτεν ἰεχῖ, πῃ ἢ 5 παρροτῖεα Ὦγ 177. " δηὰ οἵδε ῥτονεγῦβ. 

΄ 

24. ἸοΔυεισΥ ὈΤΐηρα δτιοοῦδε. 

Τῆς Βεπὰ οἵ ἴδε ἀπΠίρεηϊ Μὴῦ!} θεᾶς γυῖο, 
Βα Ὡς εἰοί μία! μὴ] ̓ ς ἐτῖδαιαεχ, - 

Αποιβεῖϊο, ᾿ΕΓΏΔΙΥ (οτ, Ὀἱηατγ- εσηδιγ). χαῖθε οἵ ἱπά ας ἰ5 
[ουμὰ ἴῃ τοῦ 125 113} 10}} 215, Δῃά 5Ξαἴϊγε οἡ βἰοϊῃ ἰῃ 65} 245)". 
ῊΣς ἴδε Ἰάεα 'β οογησοοη ἴο 4}} {ἰπ|65 δηὰ ρεορὶςβ, 15 ἕοτταὰ οἱ 
ἴῃς ἀρορδίδμεξτω ἰ5 κυρρεβίεὰ ὮΥ ροϊ! Ἐς] τεϊδ 5 --- ἰξ 15 Ἰεαγηςὰ 
ΤΑΊΠΕΙ ἴδῃ Ρορυΐᾶσ: Δ υἱβογοὺβ ηἠδίίοη γυ}εβ ονεῖ 115 πεῖ ῃ ὈΟΓ5, 
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ἃ ἴξθῦϊς παιϊου ραγβ ἰτίρυῖϊς ; δῃ ἱπάυβίιτίουβ πιδη δἰυλίης πεδιεὶ, 

Βίρῃ ροβίου, ἱπῆυεηοε, ρονεῖ (22), ἃ 5ἱοῖμιι! ππᾶῃ ἰοβεβ ᾿ς 
πολ δηὰ Ὀεοοοπιεβ ἀδρεπάεςηϊ (112). δριλλε 15 1ἰ. εἰρον- 
πέςς. σοι γεδιία» (ΞΞ παν ἐγ διε) 5εςῈ 7. τ 1 Κὶ, 45 [,δωὰ. εἰ 
158. 315. ---ἼΒς σουρ δῖ πᾶ Ὅς πλοῦς [ΕΓ ΒΕΙ. τεπάεγοά : 

Τῆς ἀπίσεπι θεᾶς τὶς, 
ΤΆε εἰοϊμέα! ἀγε υπάετϊηρσε. 

25. Ῥοῖσοσ οὗ ἐγπιρδίνγ. 

ΑὨχίεῖυ ἰπ ἃ τοδη’κ τϊηὰ ον ἰξ ἀονα, 

Βυϊ ἃ Κκίπὰ νγοτὰ τρακες ἰξ ρἰδά. 

ΠΩρ]Ἰοἰς οὐ ῥσορταβδῖνα δης 6515, ἰοσηδῖυ : ἃ Κἰπα ποτὰ ἀρεῖς 
Δηχίεῖν δηὰ ᾿ηᾶίεβ ρἰαὰ. [ηκιεδὰ οἵ ξέπα (11ἰ. σσοα) τοογα Οτῖκ. 
[45 οσαὶ πεῖυς, Ὀὰϊ ἴῃ 6 ΔηΠ ε515 σαῖῃοσ ροϊῃιβ ἴο {ΠἸΘΠαΪγ, 5γπιρά- 
τοῦς νογάϑ. 

11. Ὦ το, ΗἸΐ. (νἱἰϊδουῖϊ βαδ)εςὶ ἐχρτεββεά), ἔοσ εἰς} [ρ. (Ὁ. νυ) ρτο- 
Ροβεβ πρ', 85 ἰῃ ᾧ 2713; Ὀς. (Βετε δῃὰ οὐ 6}3) ἀείεπὰβ 35, Ὀυϊ [πε οοπείῖτγας- 
τἰοπ ἰ5. μαγὰ, ἀπά 1 ρ.᾽5 τεδάϊῃρ βεεπιβ ργείεγαδϊε; δες ποῖςβ οὐ 69 146. Ὁε. 

τεγλδτῖκς ἴμαι εἰβενξετε ἰπ ΡΥ. “ δἰδπὰβ τ] 0310 (δε βῃου!ὰ εχοερί 295); δαῖ 
τῆϊδ τοῦδ ὃς δοοίάἀεηϊαὶ. --- ὃ : ἐπιδεικνυμένην πίστιν ἐπαγγέλλει δίκαιος; ἐπιδ. 

ΤΟΔΥ Ρετπδρβ (]ἅς.) τερτεδβεηῖΐ ἃ ἔοστῃ οἵ πρῇ, ἴδίκεῃ 88 -- αϑέγνε (Ϊπ ἃ οουτῖ οὗ 
ἠαδιῖςς), [μου ρῊ εἰβενδετε ἴῃ ΡΥ. (εχς. 1953) ἐγκαλῶν) “Ὁ ἰς τεπάἀετεὰ ὮΥ ὀκκαίειν; 
[,5..5 Ξυρρεβίίοι, 2", 5 ποῖ Ῥσγοῦδοϊε, πος τα ϊς νὉ. 15 τερυϊδεῖν τεργεβεηϊεά 

ὉΥ ἐλέγχειν (οἴ., Βονενετ, ἔλ. σϑίεσέ διὰ ἐπιδ, αἱενιονείναίε, ῥγουε, ἱπ ἃ οουΐ 

οἵ ἴαν).--- 18. Ἐ "3 (ΝΌ2), ὁ “βῥεαῖ ἐδομρλμετοῖν (ἀπαετειοοὰ Ὁ Οϑδ ες 
ΞΞ δἰ ΠΙΡῚῪ “ρεα.2) τῶν Ὅς πιϊπιειῖὶς (Βαγάϊγ ςοπηςεοϊςὰ ἰδίου σαν τ βατ- 
τολογεῖν); ΘΣ, τεπάες ἔγεεὶγ 2ηγονεέσ (δοοοτάϊπρ ἴο 125. ἴ8εὺ τεδὰ π3)- 
- 65 μάχαιραι; τεαὰ, νι Ἡ-Ρ 103 αὐ., μαχαίρᾳ, οὐ ἰπβετὶ ὡς, τῖτ 68. --- 
19. Ὦ τὸ ἘΡ; Φ' κατορθοῖ μαρτυρίαν, -- τῷ 15 (75.), τς Ὁ Βείπρ ἴακεα 
(ἷπ Ασαπι. [αϑειΐοῃ) δς ἰπιτοάἀυοίηρ ἴῃς οὈ)εςῖ, ος ρετῆδρβ ἴῃς Ὁ μαά (αϊ]εη οὐϊ; 
ἴῃ δ αἷἶδο ἴῃς Ὕ νγᾶς τεδὰ ἱπιρτορειὶ δϑ Ὑ. --- ἢ, ἰῃ 5 Ξ 0, ἱπτ-- ὅ; 3 ἴπ 5 
τες, ἰῃ ἢ (Ο]]ον δ; Φ ἴῃ 5 -- Ἑ 35), ἰῃ Ὁ (οἱοννβ 8. (δ᾽ τεπάοσείηρ οἵ " ἱβ ἴδυ5 

5ΓΟΙΡῚΥ βυρροτῖεά, θυὶ Ἀ᾽ 5 ἑλνογεὰ Ὁγ ἴῃς δπιμεβὶβ. ΤΆΘ ἔοττω συν 5 
ΠΟΙΜΓΏΟΏΪΥ Ἔχραἰηθα 85 1 μεῖϑ. ίηρ, Ηἶ, Ιταρί,, θαΐ ἴἴ ἰδ ἃ πουπ, βοπιεϊίπιος 
(7ετ. 4919 ςο54) υδεὰ δάνεγθίδιυ; ἃ ἀρρεᾶτ ἴο Ὀς δὴ [πί. οἵ Ασδηι. ἔοιπο (1εεὲ 

ῬΤΟΌΔΟΪΥ ΞΞ Σ. ἽΝ, ἔγοπν Κα, τ Ν ῥτοβιεῖῖο). --- 30. 5) τσ, ἰπ τῃς βεῆξε οὗ 
νιρρείαὶ εονεεέν μεέέδνε, ἴδ ἃ Ἡοἴκταδ ἴεττη (339 614.18 1.3}; Ὀαΐ 86ς αἷδο 1 ὅ6πι. 23ἢ 
Ηος. τοἱδ [οῦ 4". --- Νοῖς δββοπᾶπος ἱπ προ, ππο; ἕοσ ἴῃς ἰαἴῖετ ἰεῖπῃ Οἵ. ργο- 

Ροβες γοκ; ἐξ ἰδ θεϊῖεν ἴο τεδὰ Ὁ Ὁ. ---- (8 βουλόμενοι; τεδὰ βουλευόμενοι, υῖτ 

398 τος. 25 (1,2ρ.).--- 31. Ὦ πὴ; ᾧ (δῃὰ 50 45) ἀρέσει, ΞΞ τηγε), 8 ποῖ ἱπιρεοῦ- 
Δ ]ε τεδάϊην. --- 33. Ἐ) ..;; ατ. βαρρεεῖς 11, α8 ρδιδὶ]οὶ ἴὸ ποθ᾽, πὶ [ἢς νατίδ- 
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ὕομ οἵ Ἐῇ ἱα πδίυταὶ πὰ εβεςῖίνε. --- 38. ον ἢ) πο, κ᾿ρ', γίην 6 μ68 θρόνος 
(89), συναντήσεται (ίτοτι 5.0), ἀραῖς (ΣΝ), 4}} τοϊδτεδάϊηρε. - 8, Ῥδιδρθσαν- 
ἴῃ, ΜΠΚῸν ὈΝΌ. -- 85 ἰπ 5 ΞΞ , ἴῃ ὃ δρρδγεῃὶν -- 38, τεπάεσγίηρ γεν ὉΥ͂ ΚγΣ; 
εἴ, Ριπἰκυββ᾽ ποῖς. --- ἢ, τε ἮΝ. --34. Τῆς τἀ]. γι, ἴπ βεῆβε οἵ δέ ήρενεί, οὐὶν ἴῃ 
Ῥι, (εἶ, τὰς νῦ. ἰῃ 2 ϑᾶση. 53), εἰδευβετε (158. 4118) “λα», 6 ἐκλεκτῶν, ἴτες 
τεπάετίηρ, οὐ (Βαυσωρ.) σοππεοϊςὰ σὰ “Ἢ ηγε φοίαά, οἵ. 1.0 371}0}0), τσβετγε 
ἐκλ. τεργεβεηῖβ "2, ἸΔΚε ὉΥ 646 85 οπε ποζὰ, δῃὰ οοῃπεοῖοα τ ἱ ἢ 3 οἴσσόν, 

ὁγιδανέ, αὐὰ Ῥυ. 125] σεῖο καθαρός -- τι. ---8ὃδ. (6 τεπάοτβ ἔγεεϊγ : φοβερὸς 
λόγοι Ξε χων; ταράσσει -- πτῦν; δικαίου ἰδ φὐἀεὰ ἴο ΡΨ «ς ἱπίετρτεϊδου; 

ἀγγελία -Ξ 2. (ἴξ ἰδ ὑππεοαεβδασυ ἴο δυρροεδε, νῖτἢ Οτ., ἴμαὶ (δ τεαὰ "03). 
ὮΆ ἱε τερτοἀυοςεὰ 5υθδιδητία!]γ Ὁγ ΚΟ 3,, ἀπὰ 5 Ὁγ Θ; δυϊ Κ᾽ ρῖνε ἴἰῃε φοβ. ἀπὰ 
ταρ. οἵ ῷ, » Ὡς, Ὠετε 85 εἰβενῆεσἪ, ἀρρεδᾶσβ ἴο ἢᾶνς ἰηβυεποδὰ ἴῃ εϑε Ὗτεδ. 

26. Α 541|5ἴδοίουυ τγδηϑιδίίοη οὗ 18 σουρὶεῖ σδὴ Παγαϊγ ὃς 
εἰνεῃ. Τῆς βεςοῃὰ εἸ., δε τᾶν φΓ Τὰς τυϊεξεα νιἰσξα αἷς ἠάφηε (οσ, 

ἐαάς ἑλόνε το ἀφείνμεδομ) 15 Ἰῃ6 Πρ] 0]ς, τπουρῇ ἴῃ ἔοττῃ βοσμεν δῖ 
ΒΓΔΩρΕ. Α τρδῃ᾽5 τύ} (ἙοΙτηου τηεῖδΡὮΟΥ ἴοσ ἐοράμεί, "πάη 
4 172) 15 ἀεβογι θεά ἴῃ ΟἿ. 85 βᾶϑὺ οὐ μαγὰ, οἵ 88 ἰεδϊΐπρ ἴο ἢδρ- 
Ῥίπεββ Οὐ ἴο τηϊϑίοστυῃα, οἵ ἴἰ 18 Ξαϊὰ [ῃδὶ ΤΏ Ὦ 9Ὸ ΔΒΙΓΑΥ ΟΥ̓ ἃτε ἰεὰ 
ἈΘΊΑΥ (ΌΥ Οοά οἵ τη8}} ἴῃ {πεῖς νὰν, Ὀυϊ ἰξ 15 Ὥδνεῦ οἰβονῃεσε 
βλϊὰ ἴῃδιὲ ἴῃς νὰν 1156} οδιι8ε8 τήθη ἴὸ ᾿γδηάεσ ; 8εςὲ ᾿ἰ δὶ 25:0 261 
4 85 11} 1412 1.0} αἱ ; νὰ 5ῃουὰ ρεσῇδρβ τεδὰ : δὲς τυαν 97) “λέ 
τυἱεξεαῖ ἐς ἐγγον, οὐ ὅδε τοϊεξεα ροός αείγαν ἵπ' ἀὲς τυαγ. ---- ΤᾺ σοη- 
τταϑὲ σι τἢ [ἢ18 τὰ ὀχροοῖ ἴῃ ἤγϑί οἷ]. ϑοηθ δυο βἰδίεπηεηῖ 88 2λέ 
2α,ὰ 97 τἀὰε γίρλίεοις ἐς εἰγαῖρα (εἴ. 15), οὐ δὲε γίρλέήεομς ἀεβαγές 
ον ευΐ (εἴ, 161), θὰϊ τὰς ἴεχὶ οἤἴξετβ ὯῸ βυςῃ τπουρῃϊ. ΤῊΣ 
Ηςῦ., 25 ἴξ βἰδηάβ, τηυβὲ Ὀς τεηάεγοὰ : δε γήρλϊεοως τεαγελές οι 

(Ξ ἐχρίοσεϑ, 5βιυ 165) λὲς “διά, Ὡς ἢ Ποτα γε] 8 πὸ βδι]ϑίδοίουυ 

86η56. Α οδδηρο ἴῃ ἴῃς ΗΘ. ργεροϑβιοη ρῖνοβ... ἐχρῴγες (ἴδε 

ΜΆ) ,ογ λῖς )  Ἰεηά (οτ, ποίράδονγ), νἈΪΟἢ 18 Βασαν ἀρροϑίϊε ; δηὰ 
ἴῃε 5ϑάτης τετηδτίς ἢο]45 οἵ Εννα]4᾽5 ἰγσαπβίδιίομ (δἀορίεά, ἄρραᾶγ- 

εηἶγ, Ὁ ΕΝ.) ... ἧς ὦ ρμίαε 19... ., 'ἰλ ΜΏΪΟΝ, τλογεονεσ, (ἴῃς 
τεπάοτης ρίας 1ῖ5 αηναγγδηῖϊαα. --- Τῆς ΑἸο. ΚἾΊ55. ρῖνε ΠΟ τηδίεσδὶ 

Βεῖὶρ. Οτκ.: ὦ Ἴμδὲ αγόίεγ εὐ δε ἀΐς οτοπ 7 γίσπα, ρετῆαρβ οοτ- 
τυρὶ ἴον δἔόε γμδέ ἐς λὲς στυπ γίοπα, οὐ τὰς γμε’ νιαπὶ ἐπσοισς ἀΐς 

,ητεμά; Α4.: ἀξ τυλο ὑπαζες ἀὶς πείρλόον γἱολ (111. ο αδοιπα) ἐς 
ζερέ (ον γίρληεοιμδ); Τατρ. ([Ο]οννεά Ὁγ ϑδά. Ἐδ5}1): τὰς γίγλέεοιες 
ἐς δεοίξεν ἡλαη ἀϊς πείρλδον, ὅϑγτ.: 26 γίρλήεομς ρίυες ἀϊς ἡγἑομά 

ζοοαῖ ἐοωρφε (ΞΞ ... ἔξ ὦ χωϊάς 19.....}; 1.Δ1.: ἀφ τοῦδ ἦρηογές 
ἦρες ον ἀὶς γείεηα"'ς ταζε ἐς 7μ51. --- Μοβὶ τηοάδσῃ Ἔχροβίϊοῦβ ([0]- 

5 
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Ἰονίης Ὠδάετϊεϊῃ) ῥσείεσ. ἴο οἴβδηρε ἴμε νουγεὶβ οἵ οὔς πνοεὰ δινὰ 
τεικᾶεγ: δἦδξ γίγζάξεοωμς “εαγολεςε οωμξ ἀΐς ῥασέμγε, ἰμδὶ ἰ5, Ξξαρετῖος ἴο 
5:η0] ἀσδῖσγε, βεεκς (πὰ πη 45) τηογαὶ δπὰ τεϊϊρίουβ πουγξηπιεδὶ δ 
-ἃ ἤρυτε ἰλίκδη ἴτοτι ραϑίοσαὶ [ππ ἰη νοΐ ροοά ραΞῖυτασε Ξἰαπάς 
ἴον νὰ !- θείης δὰ παρρίπεςβ (]οῦ 125). Βαῖ ἴδε εχργεββίοη, υξεὰ 
ΔΡρρσορσίδιε!υ οἵ ἴδε νὰ οχ (]οῦ 395), 15. πενεῖ εἰδενβεῖε εἴω- 

ῬΙογεὰ οἵ πιᾶπ (ποῖ ἰῃ ΕΖ. 34} 1), απὰ 15 βοπιενμδιὶ ϑςἰγληρε διὰ 
ἰοσοςεά. Τῆς νετὺ οὗ ἴἰς οἶδυδε 5 βιιβρίοϊουβ ; ἰὰ ἰ5 υϑεὰ ἴῃ τς 
ΘΑ] ον Ἰἰτογαῖαγε οὗ τὰς Ξεἰεσςοι οὗ ἃ σλπιρίηρ-τουπὰ (Ὁ. τ 
Νυ. τοἶ) οἵ οὗ ἃ σου, ἴος ἐχδιαρὶς, ὉῪ Ὑδνει (ΕΖ. 205), οὗ 
τῆς ἱπνεςιζαοη οἵ Οδηδδῃ ὈΥῪ ἴδῃς 5ρίεβ (Νὰ. 13, ἀπά ἐτεαθςεθην 
ἷπ Νυ. 13. 14), Ρετθᾶρβ οἵ ἃ Ξρεοϊ δ} τα  ἸασΥ τεοοπποίβϑδησς 
(7. 15, πὶ τῇς ἰεχὶ ἰ5 ἀουδι}), Ἰἰδῖοετ οἵ τεβεςοη (Να. τις) 
δηὰ ἱπιο!!δοίυδὶ ἱηνεβξαχαϊου (Εδςο]. 1132) ; ἰἴξ ἀοεβ ποῖ βξεεῖῃ ἴο ὃς 
Δρρτορσείδϊες ἢεζα. -- Τῆς ϑἰπιροϑῖ ετηεπάδοῃ οἵ ἰηϊεγρσείϊδίου ἰ5 
τπδὶ οἵ Ταγρ., [ο]ονεὰ ὈὉγ ΑΥ.: 2.6 γέρλίζσις ἐς ιογέ ἐχεεζει 
(δες. αδωπάσπθ ἑλαπ ἀΐς πειράδον, Ὀαϊ τἢ]ϊ5 15 πε εἰ ἀρροκῖϊε ἴπ 

1156}, πος τεϊδιςὰ ἴο βεοοηά οἷ. γε οδῃ ΟἿΪῪ βυγηβο, ἴσοι οοπι- 

Ῥαγίβοῃ οὗ 145 16} 215, τ8δὲ ἴῃς ζεμεγαὶ 5επϑε οἵ ἴῃς οουρϊεί ἰ5: 
“ἀὲ γίρλίεσμς ἀξβαγίς ὕγονι ουΐδ, διέ ἠὼς τοϊοξεα «ἶνας ὕγόνε τὰε 
(σῴρλθ τοαγν. Τα ἴνο [165 τι  Ὀς, δονενεσ, τ ΏΟΙΥ ἀποοηηεοῖεα 

ἢ ΘΔ 0ἢ οἴδποτ. 

21. Τῆε ἴτο οἴδυϑεβ ᾶἃσὲ υητγοϊδι θὰ ἴο Ἄδοῖ οἴδεοσ; μετα ἀρρεᾶγξ 
ἴο Ὀς ἃ ἀϊβρίδοεπιςεηῖ ---- εδοῇ οἶδυβϑςε [85 ἰοβὶ 115 ραγαῖϊοὶ. ΤΉς δτϑὶ 
ΤΩΔῪ τοδὰ : ἠὰε εἰρη νεαη (1. τὐρελγείνοες, τε “λε νεᾶπ οὗ τἰοίλ- 
,2ἴωύένιοσσ) ἕρες πού ἀμρΖ (οΥ, γομδέ, οἵ, γοαφ) ἀΐξ ραν ---- τ ἌΡ ΒΟΓ 
ἴάκδη ἔτουι δπυπιίηρ-" ; (ῃς τηοδηίηρ οἵ ἴῃς νοτῦ ἰ5 ἀουνεαϊὶ, Ὁ. 
ἴη6 σεηογαὶ 56 η36 Ἄρρθδῖ5 ἴο ὃς ἴῃδὶ ἴπ6 5] οἴ 1] τηδη ἰ5 ἴοο ἰᾶζγ ἴο 
Ῥγονίάς ἰοοά ἔοσ ᾿ἰπιβοί, ἀπὰ τουδὶ σοηϑθαυ θην 5υῆες; Καρρ. 
τερατας ἰξ 48 ἴοο σοττυρῖ ἔογ (γταῃβίδ[οη. --- Ὑπε βϑεσοηά οἱ. 5ῃου!ά 
ἐχρτεβ8 ἴῃς ἰάδα τπδὶ (ἴῃς αἰίρεηϊ τῆ ἀο65 πιδίτα ῥγονβίοῃ ίοσ 
Ὠϊπιβε], Ὀὰϊ 1158 τηδδηὶηρ σδηποῖ Ὀς ροῖ ἔτοπὶ ἴῃς ῥγεβεηΐ ἰεχῖ. 
Τῆς (οἹοπνίηρ αγὲ βοῦς οἵ ἴῃς ἰγδηϑβιδίίοηβ ΣΟ ἢᾶνα Ὀδθη ῥτο- 
ρΡοβεά. δϑβῆϊ (οδιαϊηεὰ, μονγενοῖ, Ὁ δὴ ἰῃνεγβίοῃ) : Ζζῴάξ «μό- 

“ίαπεε οὗ απ ἱπάμείομς σιᾶπ ἐς υαδμαδίε (Διὰ 50 ΑΝ) ; Οδιβῖ, 
ϑοδυς. ((Ο]ονεά Ὁ 6. ευβθ, Νον. ΕΥ̓͂. τιᾶσρ. ὅσ. Κδηιρ.) : 

Φ 8ο Ηἰϊς. Εν. Ὠες. Βί. 5ι-. ΚΚαπιρ. 
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4 υαλμαδέε ῥοσεετείοε (πεῖ, βυϊνδίδηςς) 9. ὦ »"απ ἐς ἀἰδίρεπεο 
(οτ, δε ἀϊέρεμ, Ὀυϊ τῆς α8ῖ νογὰ 15 ἴῃς δά). δὐδχερ, απὰ ὁδη- 
ποῖ Ὀς τοῃάετεα ἀἴδρεηεε; Βετῖῃ. Επτ.: α γέείσως δεαςωγε οὗ 
{Ξ Φ) 4 "πάη ἐς ομπὲέ τυὴσ ἐς αἰδρεκή, ἰῃδὶ 18, δὰ ἱπάυβιίτίουβ βογνδηὶ 

--- δὴ δ᾽ ονγαῦϊε τεμάετηρς οἵ ἴῃς Ηεῦ., Ὀυϊ Δἢ ἱηαρρσορτίαϊε ἰάςα ; 
ἴδ6 ἱπίεποι οἵ ἴῃς οἴαυθε 15 ἴο ῥγαίϑε ἴῃς αἰ σεις τοδη ἴοσ ἢϊ5 
νδ]ὰς ποῖ ἴο οἴμεῖβ Ὀὰΐ ἴο Ὠἰπηβο]. --- Οὐκ. (πὰ 50 ὅγι.) σμδηρθβ 
τῆς ογάεσ οἵ ἴῃς νογάβ δηά τεϑδάβ: ὦ 2γεωίοως βοεσεεσίοη ἐς ὦ βρὲ 
"νᾶ, ΜΆΘΟΙ ογάεσ ἰ5 δάορίδα Ὦγ Ὀταρτείῖι, ΒΙ. ἀπά οἴδιοτβ, βιιδϑι- 
ταῖν αἰσεηέ ἴος φωγέ; Τατρ.: 26 τμῤείασπες (πεα]1}) ο΄ »απ ἐς 

φγεσες σοδά, ἀπὰ 1,Δη : . .. ἐς δέε ῥγίεξ 97 χοδά. --- ΕΝ. (ἀπά 50 

ΝΟΥΦ65) ἰῃβεσίβ ἃ ρὑσεροβίοῃ : ἐάέ δγεείοες ετωῤείαηπες 97 νη ἐς ἐσ “λέ 

ἀἰϊδροης 16 ἰὰ δά ἀϊτίοη ἴο 115 ἰῃβογίου, να ἴταῆϑροβε ἴτγο πψοσάβ, 

πὸ ἰᾶνς ἴῃς 5ἰπιρὶς τοδάϊηρ : 2λε ἀϊδρεη νεαρ ῥοσεέστες (οι, ραΐ»:) 
τοεαὐὰ ([ἴἴ, ζάεγε ἐς υαἡμαῤἧξ 2γοβεγῖν ἐο φλέ, εἴς.), ἃ [Ατα αν ἰάθα 
ἰὴ Ρτον., Ὀαϊ ποῖ οὈνϊουϑὶγ σοῃπεοῖεα τι ἢτβὶ οἱ. Οἵ. τοῦ 125 
15} 10} )ο" σ΄, 

28. Απαϊπεῖς, ἰογηδιγ. Τῆς ἢτβὶ οἱ. τοδάβ: ἐξ δἔῴάε ῥαίὰά ο΄ 

γιρλίσοιεσε; ἐς 72 -- τὰς ἀοοίτίηε, ἀρυπάδης ἀνεὶς ου ἰῃ Ρχον., 

ἰλαῖ ξοοάπεββ ἰπϑυσγεβ ἃ Ἰοῃβ δῃηὰ ὮΔΡΡΥ ᾿ϊξε ; 5εῈ ποῖεβ οὐ ἢ 8 
145. Το 5εοομά οἱ., ἴῃ ἰὉ ῥγεϑεηὶ ἔοστω, 15 υπισδηϑἰδίδο!ς (2.6 
ταν 97 ἐξ ῥαίὰ -- ποί ἀξαίὰ, ἰὰ ἩΒΙοΒ ποῦ ἰς τῆς ἱπιροταῖίνε ἤθξ., 
ἃ οδῃ αυΔΙΥ ΟἿΪΥ ἃ νετῦ). δά. ϑοθυϊ. Π6., ταϊβιγδηβδιησ 
ἴδε περαῖνε : 2:4 τον οὗ ἐξ ῥαϊὰ ἐς ἐνινιογίαζέν (ΞΞ ποί ἀξαΐὰ) ; 

ἈΝ. (τερεαῦηρ ΑΝ.), δάορίηρ (μὶ8 τιϊϑιγδηβίδιίοη, ἰηβοσιίηρ ἃ 
ῥτεροβίοι ({πιϊπουϊ ἰδ! οἰζίηρ 11), δηὰ ττϊηρ ταν φ 2αίλ 85 οὔς 
ποιὰ, τεηάδιβ: ἐπ 26 αζάτυαγ ἐλενεοῦ λεγέ ἐξ πο ἀξαζά. Τῆς 
ἀεδηϊοι οὗ τὐαν ὉΥ ἰἴ8 ϑΒυποῆγτω δαδὰ ἰ5 ὑπεχϑιηρὶοαὰ ἰπ Ρτον., 
ἃπἃ ἴῃς τεϑυηρ ϑεοοπὰ 6]. 15 ἃ 5ἰπιρὶς τερεῦποῃ οἵὨ ἤτβϑὶ εἰ. Τῆς 
ίοπῃ οὗ ἴῃς περαῖίνε Βετὲ εἰηρὶογεὰ ἰ5 υβθα ΟὨΪΥ ἰπ νοϊυηίαῖῖνα 
βεηΐςηςα8, δηά, ἰΥ τῃετε νγεῖα ἃ νεσῦ, γε σταϊρῶϊ τεπάοσ: σηα ζέ πο 

ἐλε τᾶν οὕ ἱὲὰ ῥατὰ δὲ ἐξαζά, δῇ οὈν!]οΟυ5}Υ ἱπιροβϑίἷς ἔοστῃ οἵ βἰδῖἊ- 
τιοηῖ. ΤῊς Αης. 7Ίητ85. δπᾶὰ βϑοπὶς ΗἊῦ. Μϑ5. δηὰ ργηϊεά εἀά. 
μανς 9 ἰπϑιεδὰ οἵ ἴῃς περαῖῖνε (ἴὰε ἀϊβετεηος ἱηνοῖνεβ τπεγεὶν 
ἴῃς οβδηῆρε οὗ ἃ νοννεῖ), δηὰ ἴῃς οἶδυθς ββουϊὰ Ὡὸ ἀουδὶ τεδά : 
δὲ! τὰς τᾶν 97 τυϊεξεώμεες ἐκασῖς ἐσ ἀἐξαζά, οὐ βοαῖς δαυϊναϊδηϊ 6χ- 

Ῥτεόβίοῃ (80 τηοϑῖ τηοάεγῃ οὔ 085) --- ἴἰὰς ἰάεα παῖ τὰς ὑδα τάδῃ 
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Ὑ11 Ὀς ουἱϊ οΥ᾽ ῥγειπηδιυτεϊυ, ΟΥ αἶα βοὴ ὈΠΒΑΡΡΥ ἀδαῖῃ. Οἱ, 215} 

45. ς" 7 αι 1.13 χε, Δηά, ἕοσ ἴπε ἱπβογίοῃ οἵ ἴῃς νοτὺ ἐσσάς, 
866 145. 

86. ἘΡ ἰς τερτοἀυοεὰ ὃγ ΘΟ, θυϊ οδη Βαγὰϊγ Ὅς οοττεοῖ; Τυν ἌἽδηποῖ 
Ῥε δυδήεοςῖ οἵ ἩΠ. οἵ πργ. --- ἈΝ ἼΓ ρῖνεβ πο οοὰ βεῖβε ψβεῖμες ροίϊπϊεὰ ὃς 
τ). ον 85 ΗΪΐ. οἵ “". ΤΈΆε τεχὶ ἰς Ββαγά!γ τεοονεγδθῖε; ἴᾷς 758. βεεῖω ἴο Βᾶνς 

μεὰ ἈΨ. ψγὙὲ ταϊρμὶ τεαὰ: γὴν πρς τ; (οἴ, 1617), Ῥὰὶ ἔδετε σεῦ! τθεπ ὍῈ πὸ 
ἀϊδιϊποῖ οοπίταεϊ οὗ ἐχργεββίου δδίνθεη 5 δηὰ ἢ. ὅ8εε ἴ3ρ. Βαυπιν, Ῥίπλευσε, 

διὰ ποῖς οἱ [Εἷς ν. δῦονε. --- 937. Τε Ντββ. ἰῃ ρεπεγαὶ ευρροτὶ Ὁ, [που ρΉ, ἴῃ 

βοπὶς (α565, ΜΠ ἱπνεγείοσις (δε ποῖς οἡ [ἰδ ν. δρους). ἸΏ γι; (ὃ (Δ ὰ 30 3) 
καθαρός; ΦΈ, ροίά. Οτ. Ὁ" γυπ. Βδδὰ ἴῃ "πὶ ΟἽ; Ὑ᾽ ΤᾺ δουτϑ ἰπ 118 243. 
Τῆς ἰηδετξίου οὗ ΟἿΝκ Ῥείνεθῃ ἴῃς ἴνγο ψογὰβ 8 ροββί οἷς, θυϊ ἤδτε Βατγά. --- 
Ὦ Ὑ ἰδ ἴαίκεπ ΌῪ Ἐδβδὶ, Οδηιμὶ αἰ. ἴο πιεᾶῃ γοασί, ΞΞ ὄμηγνε, ἂβ ἰπ Ασγᾶσῃ. 

(θπ. 3537), δπὰ ς, Ατδρ. ρτπ; ὅοδαϊ,, ἀπά οἴδατε οοϊαρασε Αταῦ. ὙἼ σεστε 
(ἰπίγαμβ.); ϑαδὰ. »εέεί, ἐρεκοιφρείερ (πὰ 111.); δες Οεβ. 72ες., ΒΏΒ, Ὦς.; τδς 

ποσὰ 15. ρεγμαρβ σοσγυρί. ὅ8εε Ὀς᾿ Κοβδὶ. --- 38. [π ἴον 9 σκ ἴῆς τες. δδνε 
νι; δῃὰ ἔοσ μῖ8 τεδάϊηρ ἴῃ Μ55. ἀπὰ ρεϊπιεὰ εἀὰ, βεὲ Πε᾽ Ἐοβεῖ, Β- Ὁ, Οἷπβ - 

Ὀυτς. ἘΒῈ 52); (6 μνησικάκων γενεη σεν, 35. ὍΤοΝ τοίεξεα,; Φ κῦϑπ, βοτῖθαὶ 
οἴτοῦ ἕοσ ον; 3, ἀενέμνε, ροβϑι Εἷγ ἔοσ 35 (Βδυπιρ.). ϑοῖῖε ποσὰ, βἰδπάϊησ 
ἴῃ οσοπῖγαδὶ τ ΠΡῸΣ, τοῦδὲ ῥοῦ ΌΪΥ Ὅς 5πυρδιϊζυϊεὰ ἕο Π2Γ). [κΥὙγ, Ολαίά. 

Ἡρόκλ., δυρρεδῖ ἴμαὶ 66 τεδὰ 3}, Ὀαϊ {815 15 ποῖ ργοῦδδὶς; ἄρ. π5ο; Βαχῖ, 

“»"͵ῇονέ, 717, τ κκ5. μνησ. ἂπ ἰπδευτίοη οὗ ἴῃς Οτῖ.. ἱγαπβϊαῖος; [,ζ. ῥτείεσς, 

Ὑῖτὰ 161 τοδτρ., ὁ δὲ μνησικακῶν; Βὶ. ΓΔ} (8εε 213). 

ΧΙΠ. 1. Ουν Ηδεῦ. τἰοχὶ τοδάϑ : 

Α νῖβε βοῃ δ'β ἐδ μετ᾿β ἰπβίγιοιίο, 

Βαϊ ἃ βοοῆξκτν [ἰβίβῃ5 ποῖ ἴο τεῦυκα. 

Αμπδεῖς, ἰεγηασγ. [Ιἢ ἤτϑβὶ οἱ., [[ θὰγ ΗΘ. ἰεχὲ Ὀς τεϊδίπεα, ἃ 

νοτῦ, Ξε ἀέαγς οἵ γέραγας, ΞΒῃου]ά, ἔτοτῃ ἴῃς ῥδγδὶ ]θ] δηλ, Ῥσο Δ ΪΥ 

ῬῈ ἰηβεσιεὰ (350 Ταγρ. ΕΝ.) ; Κδγιρ., ἰπϑιθδα οἵ λὲς μαϑδλεν᾽ς, τεδὰβ 
ἔρυες (38ε6 121, “ἤετγο, μόνγανοσ, ἴῃ 6 νογῸ ἴῃ βεοοῃά οἷ. ἰ5 ἀσϑ 5) ; 

Ἀδβῆϊ Ἰῃβοσίβ σεεζς σϑμαᾶ ἔσυες, ϑαδὰ. σεεόῤέἧε , ϑοῆυϊι: ϑμδ ἐς (ΟΥ, 

ὀέεονρές) ὦ τοίξε τορι (τυλόπ) ἐμσίνωοζαὶ ὧν ορεὶς γαζάεν,; 1,Αϊ. ((ο]- 
Ἰονεὰ Ὁγ Πε. Νον. 8511.) : 4 τοῖσε σοὴ ἧς (ΞΞ ἰδ ἴδε ρσοάυοιϊ οἵ) 
λὲς “λενς ἱπείνείοη, ΜὨΙΟῊ 5 ἃ μβατὰ δηὰ ᾿πργορδῦϊς σοηβίπιο- 
ὕοῃ. ΤῊε νεσῦ, ὈΥ 50υῖραὶ σοττγυρίίοη, π85 ἀἰβαρρεαγοά ἔτοπι ἴδε 
Ἡδεῦστον ; Ῥτοῦδοὶυ νὰ βῃουϊὰ τεδὰ: ὦ τοίδέ σοπὶ ἀδεαῖς (οτ, ἐστε) 
ἐπείγμεδονι. -ττ᾿ ΟἹ ἢγϑῖ οἷ. 566 ποῖεβ οἡ 2' 3 4'; οἢ ἐπεήγμεδοη 566 

ποῖς ου εὖ, δηὰ οἵ, 135"; οἡ “20 7727 5εῈ ποῖς οἡ τ; γεδμξέ οσουτ5 

135. 17} ἘσοΪ. γὅ, εἴς. --- Ιῃ Ξεςοπά οἷ. νὰ πηρῃϊ ἐχρεοῖ Ἱσοάελ.  οη, 
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85 ἴῃ τοῦ, Ὀυϊ “εσ772γ (πο ὀσουβ ἰῃ 95 245 δΔη( 6515 ἴο τοίρέ) 18 ἃ 

τῶοῖς νἱβοόσοῦβ βυποηγια οἵ ,σοὐ. Τῆς Οεῖκ,, δββϑι πῦον τὰς τὸ 

εἰδλυξε, τεδὰβ (115 οσενογδα Ὀεΐηρ οοττεςιεα ἴο γεδαξ64)) : 

Α νἱῖξε δοὴ ἰς ορεάϊεπὶ ἴο Ὠἰς ἰδϊμεσ, 

Βυϊ ἃ ἀϊφονεάϊεπί βοὴ νὺ}} Ὀς τερυκεὰ, 

ἴο πο, δοπνενοσ, τῇς ΗδΌγον ἔοστῃ 15 ἴοὸ Ὀς ρῥτοίειτοα. -- μα 
Ῥτονεσὺ ἰδγ8 βίγοϑϑ ΟἹ ἰθβομβα]εη6858; ἴῃς “εσέν, ουἱ οὗ Ὀαάης85 

οἵ πελσῖ, γείιβ65 ἰηςιτυςἴοη. ἸἩΠΕῖΠΕΣ οὐ ποῖ ,αδἔάδ ες τεϊδίποὰ 

Ἷη ἴῃς τεχῖ, ἴῃς σοίεσεῃσς 15 ΘΘρΘΟΙ Δ} Ὺ ἴο γουηρ πιθῃ. 

2. Ἴπὸ οὐΐοοτηο οὗ οοπᾶποί. --- Τῆς Ηδεῦ. ἰδ ΡΙΟΡΔΌΪ ἴο ὃε 
Ὀδηβίδῖεά : 

Ετοτὰ ἴδε ἔσγυϊξ οὗ 5 πιουϊῃ ἃ τοδη Ἐπ) γε (1. εαἴ5) φοοὰ, 
Βαϊ τὰς ἀεεῖτε οὗ [δες π]οϊκεὰ ἰς νϊοΐεποε. 

80 ἴῃς οουρϊεῖ 15 τεηἀετεὰ ΌΥ τᾶν Ἐχροβίϊουβ " ; ΟἴΠΟΙΒ ἵ ΒΌΡΡΙΥ 
ἰη 8εοοῃά οἷ. ἴῃς νεγὺ οἵἁ ἤτϑι οἷ. : “6 αῤῥελίς (111. σοι)... “εάς 
οη υἱούξηες, Ὀὰὶ ἀῤῥεδίς ἴῃ ΟΤ', τπουρὴ ἰ ἀεβῖσεβ οἵ Ἰοδίθ 68, ἰ5 

Δ] οὐ διαρῖυ, 15 Πενοσ βαϊὰ Ὁ ἐα3. ὙὍΤδε υἱούδριζε τὰν Ὁς τῃδῖ 

ἄσῃςε ἴο οἴμεῖβ (νι ἢ 15 ἴῃς πδίυγαὶ Ἰηϊ ρει 08), οὐ (45 ἤτβι 
εἰ. βυχεεϑῖ5) τμαὶ νι δίοἢ τεδουπάβ οὐ ἴῃς Ὀδὰ τωδῃ; Ὀαῖ ἴῃ [ἢ15 
Ἰαϑὲ οδδα ἴῃς Ὄχργεβϑίοῃ (-ὸ “ἴδ ἀρρεῦϊε οἵ ἴμε ποκα ἴοσγ 
πτοηράοίηρ τεα}γ Ὀτίηρβ νἱοϊεησς οὐ τμεῖσγ ονπὰ ἢεδαβ᾽")) 8 τουπά- 
δῦουϊ δηὰ Βατγά. ---- ΤΏς ἢἤχϑὶ οἱ. 15 ϑ υϑιδη τα! ἰάἀοπιῖςαὶ πῖτἢ τ δ, 
ἴῃ νη ἢ, ποτ ἴπε ῥάγΑ]16 ἴϑτη, τς βου ἃ ΡτΟΌΔΌΪΥ οταῖὲ ἴῃς φορά 

(μὰ 90 Βευβ8 μεῖ6) ; δαϊ Πεῖα ἰἢς Δη 6515 ἀεπιδηβ 115 τεΐϊθη- 
ὕοη. ---- πε ἕοστα οὗ ἴῃς Ηδῦ. οσουρ]εῖ 15 υπϑαιϑίδοίοιυ : ἴῃς 6χ- 
ῬΓοββίουβ “ἃ τηδη5 νοσὰβ ὈΠηρ Πϊπὶ ροοα " δηά “τῆς ἀεβίγε οὗ 
Ὀαά τηθῃ ἰ5 ἴοσ νἱοίθησς ᾿" βίδῃα ἰῇ πὸ παῖυγαὶ σεϊδίίοῃ ἴο βοῇ 

οἴδετ. Οτᾷ.: δῴε φοοα »ιαρ ἐαξς οὕ 2706 ,γεΐξς 97 γίρλίζομεπεες, ὀω 

“ἀε τομῖς φΥ διε τυΐεξε ρεγίσὰ μπρισέν, ὅτ. . .. 2εγίσά; Τάτ. : 
εν ἄγε «πακλεά ατυαγ,; ΟτβϊΖ (αἴϊοτ 855) τεπάειβ βεοοῃά οἷ. : δλέ 

“μίλειε (ὁ λαγηι ἐο ἐλονισείνες. ΨΊα ββέτῃ ἴο μᾶνε ἤεγε ἃ ἀἰβὶοοδ- 
Ὥσῃ --- ἴῃς ἵτο οἶδυθϑεβ ἀο ποῖ δεϊοῃρ ἰορεῖμετ. Τῆς ἢχβὶ οἹ]. 
βῃου ἃ ῥεσθδρβ Ὀς δϑϑι πη]αῖθὰ ἴο ἴὰς οοττεοϊεα ἔοστ οὗ 12}, δηὰ 
ἴδε Ξεοοπὰ οἷ]. ταϊρῃς ἴμθὴ Ὀς τεϊδίηςα, νι ἴῃς βεηβα ἴμδὲ δὰ 
το ἀσβίσε ἴο δοῖ υἹἱο θην (παῖ ἰ5, ἴο ραϊῃ νεϑιτ ὈΥ ππη]υδὶ 

Φ1Δι, βαδά. Ἀδεδί, Ὀς. Ζδοκ. 85. Καζρ. ὁ 508υ}.. Βετίδ, Εν. ἈΝ. 
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τλθΔ5). Αἢ δηἘΠ6515 ἰ5 ναϊπεὰ Ὀγ δάορρ ἴῃς Οτκ. τεδαϊΐῃρ, 
ΟΣ ὈΥ τεπάσγίηρ : ὦ φοραὶ "»καπ ἐη7ογς “λέ (,οσα ) ἡγμὲΐ ὁ ἀὲς νεσενά, 
δι (οτ, απα) τλε τυΐεξεα αν ἐλενεσείσες. Οὐ τοϊοξεά (οτ, καιὰ- 
ἄδ:5) 836ὲ6 τοῖς οὔ 253, δηά οὐ σίσώπεε ποῖς οὐ 2; οὗ 4150 βοίες 
οἱ τοῦ " τ᾽} χό΄, 

8. ϑρ6δ0 πιπεῖ δ6 οδυίΐοιδ. 

Ηε νὍο ψυδεὰβ ᾿ἷς του ῥγεβεγνεϑ δίς [ἰε, 
Ηε νῇο ορεῃβ νῖὰς Ὠἷδ 1108 --- ἰξ 15 ταῖῃ ἴο μὲπ», 

Εχδοῖ δηθταβίβ, ἴθσηδιν (οτ, αυδίεγηδιγ-[ ΓΔ}. σηίην 

δφαϊηϑὶ ἱποδυϊίουβ ϑρεθοῖ, 88 ἰῃ το τη3. ὙΠ νη ρ 5 ἀἰναγς 
ἷπ ῥίδοθ, Ἔνθ ἰῇ δνειγάδυ δῇαίγθ, Ὀυϊ 15 Ἔβρθοίδ! Δρρτορπαῖς 

ὕηάεσ ἃ ἀεβροῖϊς ρονογῃχηθῃϊ ΟΥ ἰΏ ΔΩΥ 1]}-τερυϊαϊεα 8ος οἴ (φυσι 
85 δϑουπάεαά ἀπάετ ἴμ6 Ρεγβίδῃ δηά τίς. ξονεσηταθηῖβθ), τῆεσς δῃ 
ἱπιρτυάεης ποσὰ ΤΠΔῪ οοϑβὲ ἃ τηδῃ ἢΐβ 6. ΤΟ τείεγεῃος ἰ5 οὗνϊ- 

Οὐϑὶγ ἴο ἴῃς Ῥἢγβίοδὶ ἀξ, ποῖ το ἴῃς “οι (45 ἴῃς ΗδΌ. ἴειπῃ ΠΙΔῪ 
βοιμετηθ5 ὃς τοπάοτοα) 85 ἴδις 8θδῖ οἵ τρόσαὶ δῃᾶ τεϊϊρίουβ ἐχρε- 
τίθηςο. Οἵ Β5. ο᾽5, ἀῃὰ τῇς ϑγσ. Μεηδῃάοσ, Ὁ. 70, 1. 12. 

4. Βδιοίὰ διὰ ἰπδαείσγ. 
Τῆς 5] μι] ἀδεῖτοβ δηὰ δας ηοῖ, 

Τῆς ἀπ σεηὶ ἰ5 τ ΟΕΪΥ βαρρὶεά. 

Απαϊιεῖίς, ἰογῆαγγ. Οοπηίτγαβι οὗ γεβυϊβ οὐ ἱπάυβῖΓν δηὰ 1: !δηε85. 
Ι1λῖ. δε τομὲ οΥ “ἀξ εἰρήλε δὰ ζὰε τοι οΓ᾽ “Ζῶ. σξδρεκέ, ἴῃ ποῖ 

σοι 5 ἴῃ6 Ρῃγδίοδὶ ὑπ ηοὶρὶς οὗἁ [ἰπ, Ξξ ἀεβῖγε, ἀρρεῖϊϊε. ἀλλ 

μῤῥῥεα ἰ5 ᾿ἰτ. σιασάς γα (τὴ τοῦ 285 Ὁϊ. 21: ψΨ 235) ; [αίμεθθ, 
οτρίπαιν ἴδε βίρῃ οὗ δηΐπλαὶ δῃὰ νερεῖδοϊε μϑα! ἢ πᾶ νίζο, ἰ5 

υϑεὰ 45 ρεπεγαὶ βυγαῦοὶ οἵ Ὀσοβρεγγ. Το ἢ. {|6βθη 685 οἵ (δε 
ἸΔΖΥ τιϑῃ ἰ8 5ἰπι} τὴν ἀεπουποεὰ οἵ τ ἀϊουϊοὰ ἴῃ 651 125 το" 20' 
αἰ Τῆς Οτκ. (οὐ τπρ τι6 ἢςρ.) : δῴε ἐπε ἀφείγε, διέ ὅὰε λαπάν 

4Γ τ“ἀε σεξῖνε (οτ, εἰγέπωομς οἵ νιαριέν) γέ δέδρεπέ (ρετῆδρθ αἰτοῦ 
ἴοσ 2γοηβεγομδ) ; 1,41. (τερεδιίηρ ἴῃ νετῦ ἴῃ ἤγβι οἱ.) : δάφ εὐνήν 
τοί πα τυ πο, τε ἰβ ἴοο ΑΖ  ἴο ἀδοϊάς οἵ ἴο ἃςῖ. 

ὅδ. Ἰέοδ'ε τοϊδίϊοι ἴο ἱτπίδ. 

Τδε τἱρῃίεους μεῖς ἀεοεριίου, 
Βαϊ ἴῃς νϊοκεά δοῖ υἱ εἶν διὰ βδυλείοϊγ. 
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Δα εῦς, ἴοτηδιγ. ΤὨς 500]: 8 γε βίηρ. ἴῃ ἴδε Ηοῦτεν. 22ε- 

εὐβῆση (τ. α καδε ἐλέηρ) ἱμοϊυ 65 4}} νογὰβ8 δῃὰ ἀεεάβ ορροβεὰ 
ἴο τγαϊῃ βι]η655 (οἴ, (οἱ. 22 ΕΡΒ. 4). ΑΒ ἰῃ ἢχβὲ οἱ., 50 ἴῃ βεοοηά 
ο]. ἴῃς νεγῦβ τλογα ῃδίυγα ἱγ Ἔχραβ8 δ αἰτυἀς οἵ τιϊηὰ (οἷ, ίοτ 
1815 τεηάσγηρ, τοῦ 12 14 τη᾽ 1905) ; ἀδεεῤῆονι τευΐδ απαὶ τλανό- 
,» ὦ σεδοκ." Οἷἴδεῖ ἱγαπϑδιίοης (τηΐο, πονανογ, (411 τὸ Ὀσηρ ουὖἱϊ 
ἃ ἀϊἰδπηοϊ ΔΕ 6513) γα : ὀγίηρε ἱπίο εὐ οαον (οτ, ἀξεργαςε) ἀπά 

σλάνες (ϑεβυϊ. Ὁς. ϑ8::. ΕΝ. πιᾶγρ.) ; ἐς φαίδονις απαᾶὶ ἐρνιδς (Ὁ 

“λαγνις (ΚΝ.); ἐς στλανιεα ἀπά τοίδσω εοηβάσπεε (Οτῖκ.}; ἐς 
σελαν»νιεα απᾶ ῥωΐ τ ἠὰε ὀέμελ (Ταῖρ.); σεῖς δασν σπά ὀγίμφε 
«λανις (ϑαδά.) ; εομγοωρας απαὶ τἀαά δὲ εογγοωπαάεα (111.). 

6. Ῥχοβοσυδεῖνο ῬΟΥ͂ΤΟΣ οὗ ῬΣΟΝΙΙΥ. 

Εἰφδίεουδπεβδ ργεβεῦνεβ δἰπι σοβς σοπάυςϊ ἰς ρετίεςϊ, 
Βυὶ πὶοκεάπει ἀσβίγογβ ἴδε βίππευ. 

Αμειῃοῖς, ἰσγηασγ. [,11. “ε 2677. οὗ τυαϊξ; τὰς Ἡςῦ. 56δϑ 

ἱπϊοη δὰ ἴἰο τοδά: ἐημποεόηεε οΓ τυαΐξ, ἀπιὰ, ἴῃ βεοοπὰ εἱ., “ἐπ, Ὀυϊ 

ἴῃς Τοοποζεῖς ἰειτηβ τὰ ῥγείδσδαυϊς ἰῃ τῆς Ηδοῦ. ἰεχὶ 88 νἍ}] ἃ9 ἴῃ 

τε Ἑπρ. τἰτδηϑίδιίοη. [ἢ βεοοῃὰ οἷ. τς Απο. Κ͵χιββ. πᾶν (ποῖ 80 
ν“6}1) εἷη δεεύγογς (οτ, εαγγίές 977) τἀε τοίοξεά. Οὐ ἴῃς ΟΤ. οοη- 
ςερἕίοη 2εγγεε 8εὲ ποῖβ οὐ 27, ἀπ, οὔ ἴῃε ρβϑῆεγαὶ βιδϊοιηςηϊ οὗ 
ἴδε δασῖθ!γ σοηβεαυδηοαβ οὗ βοοὰ δπὰ ον] οοπάυςὶ, ποῖεβ οὐ τῷ Ὁ 
4.5 τοῖ, οἷο. --- ΤΒΕΙΟ 5668 ΠῸ ΓΕΆΒΟΏ ἴο ΠοΙΪά, σι 14ᾳ5., [δὶ 
γέρλισονδηεες ἤΘτΣ τῷ σύνορυϊηρ, ἴᾷ6 ἠδίαταϊ ορροκίϊς οἵ πὶοκεά- 
Ὧ6588 ἰβΒ βοοάπεδδβδ ἰῇ ρεπεῖαὶ. [,0. τείεσβ ἴο ν.ῖ." (ου νη οἢ 866 
Ὠοῖς5), δηὰ ἰῃοϊπο5 ἴο ἴᾶκςε οἷς (ΞΞ οἥξῃος δραίησὶ τῆς τῃδοοτγδιῖς 
ογάθσ) 85 βυυ)εςῖ, Ὀυϊ ἔοτ τιἰ8 ἴΠοτα 86 επ8 ἴο Ὧδ ὯΟ ὨδΟΘββί τυ. 

Οπ ἴδε ΟΤ. τεϊαϊίοπ Ὀεῖτγεεμ γήγλλεομσρησες ἀπὰ αν ρίσίπρ 36 Ὲ 
ῃοῖς οπ τοῖ --- ΕΑἸρῃϊδουβηῆθ88 ΠΊΔΥ 8ᾶνε, δηὰ υἱοϊκεάῃεββ ἀ βίσου, 

τῆγουσα ἴῃς ορεταϊίοῃ οὗ πδίυγαϊ οδιι565, οὐ [Ὡγου ρα τς ἀϊγοο 
τοδηϊεδιθα ἔλνοσ οἵ ἀἰϑέανογ οὗ ἀοὰ, τῆο γουηθιηῦοῖβ δηὰ τοοκοης 

ἃςοῖβ ἔογ οἵ ἀραίηβῖ τηεῃ (Οςεη. 15 ΕΖ. 215), ΤΉ Ϊ8 νεῖβε ἰ5 ἰδοῖ- 
ἱῃρ ἰῃ τῃε ναϊίοδη Μϑ. οἵ τῆς Οτίς., ρεγῆδαρϑβ ὉΥ βοσίδαὶ ονεγβίρμι. 

Ἴ. 8οοΐδὶ ὑσοίδῃοο. 

ϑοιως, Βανίῃρ ἠοϊπίηρ, ργεϊεηά ἴο ὃς τίς, 

Οἴδεις, θεΐπρ νει ἢν, ργεϊεπὰ ἴο Ὀς ροος. 

480 Βδειὶ, Εν. Κδιρ. 
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Απαιεῖίς, ὈΙΏΑΣΥ (οτ, ἰεγηδτυ- Ὁ ΠΔ17). ΑΡΡΑΓΘΏΥ ἃ οοπάςεηληδ- 
ἸΟΙΎ τείεγεηος ἴο ἴπο οομίσαβιοἃ ΘΚ 5568, ὩΔΙΏΟΙΥ, [οο 58 ἰονε 

οἵ ἀΐβρίδυ, δη ἃ δαυδ!ν (ΟΟ] 15}. τ βευ] ηε55, οοπάπος πἢϊοἢ ἰ5 ἀουθι- 
]ε85 ἴο Ὀὲ τηεῖ νί δἱ 411 ὕπαεβ. Οὐ, ἴχεγε πιᾶὺ Ὀς βρεοίαὶ δ᾽]υ- 
βίοῃ ἴο ἃ βίδίς οἵ τπρθ νἢΐοἢ τγὰβ σοιμμῆοι ἴῃ ἴῃς ἀϊβοτάογοά 
Ῥεποά οἵ ἴῃς οοηῆϊςοῖβ Ὀείνγεθῃ ἴῃς Οτεεκ ῥγίῃοθβ οἵ ϑγτῖα δηὰ 
Ἐφγρὶ, νἤδη ἴμετα ἡγεῖτο οὔθ ῥγαβϑίηρ τεᾶϑο 5 ἴογ πιδκὶπρ ἃ 5580} 
οὗ ψεδιἢ ΟΓΥ ρονεσῖγ. Τα τροσὰὶ 8 ἴῃδὶ τηθῃ βῃουϊά ὃς 5ἰ ΠΡ 

Βοηδβῖ δηὰ υπρτεϊεπουβΒ. [ἢ 56οοπά οἷ. ἴπετε πηῖρῃϊ ῬΟΘΘΙΌΪΥ ὈῊ 
Δ} ΔΙ] υϑίοῃ ἴο ἀεβίγε ἴο μεῖ στὰ οἵ ἴῃς οὈ]σδῦοη ἴο ρῖνε αἰπις (5ε Ἢ 

ποῖς ΟἹ Ῥγεοδάϊηρ νεσβ6), Ὀυΐ βυο ἢ Δ 5 οη 15 μοὶ ΟὈν]ουϑ. 

8. οΑΙι ἂς ἃ ῥχοίδοϊίοῃ. διζαϊπεί ϑπθπΐθα. --- ΤῊς ἰεχὶ οἵ 
βεςοῃά οἷ. ἀρρεᾶσβ ἴο δαᾶνς βιῆεγεα (τΌτα βοσῖῦα] εἰτοσ.Ό Τῆς Ἡεςῦ. 

οἵ ἴῃς οουρϊεῖ τεδάβ : 

Α τοῦδ ὙδαΙὮ 15 γα πβοῖὰ ον δἷ5 ᾿ς, 

Βυῖ ἴῃς Ῥοοῦ τῦϑῃ ἀοεβ ποῖ πεεὰ τεῦυκς, 

ἰῃ προ ἴῃς ῥτγεάϊοαῖε οἵ βϑοοηά οἷ. 15 ἰδεῃτῖοδὶ τ τπδι οἵ ν.}», 
Δηα 5ἰδηάβ ἴῃ Ὧο τεϊδίίοῃ ἴο ἢγβὶ οἴδιβε. [{ ἰ5 ποῖ ἴῃς οδιγαςίοσ- 
Ἰδῖἰς οὐ τῆς Ροοσ ἴο τεὐεςῖ δαϊπηοηϊξίοη, ἀπά ἴδ σοπηθοιίοι (8115 ἔοτ 
τῆς 5βἰδῖοσηθηΐϊ ἴπδὲ [6 Ῥοοῦ τῇδ, ἢοὶ μανὶηρ ΤΩΟΠΟΥ τ τ ἢ ἢ ἴο 

ὈυΥ ΟΥ̓ δῖ5 ῥγοβθουζοῦ ΟΣ Ὄρρσζεββοσ, τηιβὶ βυῆει ἴῃς 1694] οἵ {Π|Ὲρα] 
ΠοΟηβοαυδηο685 οἵὗὨ ἰδ ΟΥ̓Π6 ΟΥ τηϊϑίοστίιπε ; 566 5᾽ τη}. Γοίεγε 65 

ἴο ἴῃς 5οοἷδὶ ἀἰδαάναπίαρεϑβ οὗ ρονεῦῖν ἴῃ 145 1957 0, Εἰχδιωρὶες 
οἵ ἃ 5ϊαϊε οἵ [Ὠίηρβ ἴῃ νΠΙΟἢ ΤΏΟΠΘΥ δίοης 88ν65 ᾿ἰς δρουπά ἰπ [εν-- 
δὰ δηά οἴδεσ Ὠϊβίοσίεβ (δηά οἴ, ἴῃς τεΐεγθηος ἴο τηυσζάδγουβ σάρᾶς- 
ἰν ἱπ ΕΖ. 222). Το ρῥτγεάϊοαϊῖς οἵ βθοοπὰ οἷ. τυ ὃς εἰτοπεουβ 

βου 08] σεροϊ το ἤοπὶ ν.Ὁ, ἀπά βῃουὰ ρευπαρβ τοϑδὰ βοπιειμϊηρ 
Ἰκε λας πο γγίεμαῖς, οὐ ἐς α 2 γεν ἴο ἀΐς ἐπεριῖες, Ου, ἴῃς βϑεοοπὰ οἱ. 

τδῦ Ὀε τερϑϊποη οἵ ν.'», στε οττοηθοιβ β βε αϊοη οἵ σον νιαπ 
ἴοι σοῦ; ἴῃ τπδῖ οᾶθε 1 ἢδ5 ποιῃίηρ ἴο ἀο ψίτῇ ἢγϑὶ οἶδυβα. -- 
ασίουβ αἰϊειηρίβ ἤᾶνα Ὀξοη τηδάς ἴο 6ΘβιδὈ] 5 ἃ οοπῃπεοϊοῃ Ρ6- 
τνεὸη ἴῃς ἴπο οἶδιδεβ. ϑδδά. : [σελ] ἢ, Τρ ΕΥ υϑεα ἰῃ ροοὰ 

ἩΟΥΚ5, σάν 5 16} δ ἀξ ἐς ροον τυάο ἀφεάς ποΐ 226 αάνιονέῆοη οὗ 
Οοά; ἈΑβῃϊ: 2: 2οον ἀρες πο ἦσαν» γεῤγοαεὰ (ἴτοτα ἴμε ροοὰ 
τΟἢ τηδῃ, ῆο, ΟἹ ἴῃ ΠΟΠΊΓΑΓΥ, ρίνεβ ἢἰπη 8]125), οὐ ἀξ τοὴσ ἐς 
͵20ον» (ἴὰ ἴδε ἱκπονίεάρε οἵ ἴῃς ἴδ} ἀέαγς πο τ“ὼε σάνιοπίδον (οὗ 
τὴς Ἰανν, δηά τῃεγείοσε ἀοεβ ποῖ ἐβοᾶρε εν]}}; Μίάγαδιι Ηδρραάδ 
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(οἰϊεὰ Ὁγ Ἀλ5})}}) τείδιβ ἴῃς οἷἰδυϑε ἴο ἴῃς ραγυηθηὶ οὗ ἴῃς Πα]. 
5μεῖςεὶ ΟὈΙ Κα ΌΟΓΥ ΟἹ 4}} 1βγδο!ἐϊο8 δαυλὶ (Εχ. 30.2), 580 ἴμδὲ τς 
ΡΟΟΥ ταδῃ ἰ5 οὶ ἐχροϑεά ἴο σοπίεταρὶ ἔογ ᾿ἰβ8 ρονετγ ; ὮὈδ. ροίπιβ 
ουϊ ἴπδι ἴῃς τείδεγθηος οδπηοῖ δε ἴο ἴῃς οἷά Ιερα] σοτητηυϊδίοη οὗ 
ἴᾷς ἀεαῖῃ- ρθθδ ν ἴο ἃ πα, ἕο [18 18 γεβιτοϊεὰ ἴο οὔς οαϑα (ἔχ. 
415), δηὰ δνδῃ ἴμδη ἴῃς οἤεηάδι ἀοςβ ποῖ Ἴβϑοᾶρε ἰμγεαιθηϊηρ οὐ 
τεδυκε, δηά, ᾿Γ με σδηηοῖ ῥᾶῪ ἴῃς ἢἤπθ, τπιυβὶ βυῆεν ἀθαίῃ (οἴ Εχ. 

2252); ϑοδυϊῖ. ἀρτεαβ ἰῃ βεηεσγαῖ στ ϑαδά., μοϊἀΐηρ ἴ6 τηεδηίηρ 
ἴο δε: ἴτῃα Τίομο5 ἰ5 ἴῃδι (Ὡδπιεῖγ, τϊϑάοπι ἀπά νίστῖας) τηϊο ἢ 
βᾶνε5 ἃ τήδῃ ἔγοῃῃ ἀδαῖῃ (ψ 4952), δηὰ ἢς ἰβ ροὸοῦ ψῆο ἀο68 ῃοὶ 
μεεὰ δάτηοηϊίοη ; Ενναϊὰ ἰαῖκος ἴῃς βεοοηά [4] οἵ ἴῃς οἶαιι56 85 

βυδήεοϊ (Δῃ ἱπηργορδῦϊες σοπβίσαοοη), δπᾶὰ ἱἰγδηβίδίθβ: γε ἀξ 
δεέανό ον τυὰο πεῦεν ἀεαγαά ἄπ ἀεοωφαδοη (τείετεμος ἴο Ἰεραὶ 
Ῥιοσ θα 95) ; βοσως " ἴδϊκε γεόωξε 85 --- ζἀγεαΐ (ἃ βεῆϑε νοῦ ἴῃς 
ποτὰ πόύθοσε εἶβα ἢ85), δἀηὰ υπάειβίαῃα ἰῃε πιεδηΐηρ ἴο Ὀς ἴῃδὶ 
ἴδε ῬοοΥ τἤδῃ, βεοῦγα ἰῃ με λοι [μδὶ ἢα δᾶ5 ποϊβίηρ ἴο Ὀς τοῦθεὰ 
οἵ (εαπίαδὲῤ υαεμμς ἐογαρε ἐσένοπε σἱαιογ), Ἀδᾶῖβ οσὐὁ ἢεθὰβ οὶ 
ἰλγεαῖβ, ἰ5 ποῖ οοῃοογηεά στ [ἢ 6 90 ἤεηηεβ οὗ τς ρονγοσῆι ορ- 

ΡΓΈΒΘΟΤ. --- ΤΏεβε στεπάθγπηρβ ἄγε δ} ἐογοεὰ δηὰ ἱπιρσοῦδῦϊο ; ἴῃς 
ἤτβὲ οἶδυδα 5 ἸΡῚῪ Ῥοϊπῖβ οὐὖῦ ([ἢς να]ὰὺς οὗ σε, ἀρραγεηι ἴῃ 
ΕΝ] ΟΥ οοττυρίὶ πη68, ἃ5 ἃ τηεδῇβ οἵ βεουγιν (ὈΥ ὈΓΌΕΙΥ, δηὰ, ἴῃ 

βεηεγαὶ, ὈΥ̓ Ῥσοουτγίηρς ρονογία! ργοϊδοι ἢ), δηά ἴῃς βεοοπά οἱ. 
εἴθε Ὀεϊοωρβ ἴο ἃποῖπεσ οοιρῖεῖ, ΟΓΥ ταυϑὲ ὃς εἴηεηάεά 80 85 ἴο 
ξὶνε ἃ σοῃῖταϑξ ἴο ἢγβί οἴδυβε. Τῇδ ετηοηάδιϊίοη τὐϊεξδα ἰοῦ 2007 
ἄοε5 ποῖ διπη δῇ ἃ σοπίγαβί. --- ΟἹ γζησοηι 566 ἢοῖε οἡ 6 5. [Ι͂ἢ {πε 
Ῥιεβεηῖ οᾶ86 ἴῃ Το τη ἰ5 Ἔἐχροβεὰ ἴο ἴῃς ἰερ8] δηὰ οἵδμεσ 
8588}}15 οὗ (πε ρονε τι], ἀῃ ἃ 5ᾶνεβ [5 116 ὉΥ ἃ ραγτηεῃϊ οὗ το! 6Υ. 
8εε 10, δηά, εσρηήγα, τιῖ 

ΧΙΠ. 1. Ιἢ " »ῸΡΨΡ οὐ 53 ΤδΔῪ δᾶνς [δι] οαΐ; οἵ, 18 41 828 1930 αἰ, Ὀἰπιοοῖκ 
(θϊεὰ Ὀγ Ὁγ5.), 35ν, ος 3} 3; Καπιρ. 3πν (ἰ{τιῖ8 δε δἀοριεὰ, ποὉ ἀπά 2πν 
βῃου]ὰ Ὀς ἰταπβροβαά); Βὶ. ἰῃβεγῖ ὑγερ. 10 δείογε “δῷ, θαῖ ἴῃς τεβυϊηρ οοη- 
ποίου 5 βαγὰά. (25 ὑπήκοος τΏΔΥ τεργεβεῦϊ γῸΡ (30 ἴῃ 2138, σθεγε, πονενεσ, 

Ἰᾶς. Ῥτοροβεϑβ ἴο τεδὰ ἐπήκοος), οἵ πιδὺ Ὁς τες τοπάετίηρ οἵ Ψ; ἰῃ ἢ ἀνήκοος 
Ξ Κορ νὸν διὰ υἱός ἀρραυθῃῖ τερτεβεηῖς γὺ (Δϑϑι πι!δϊίο ἴο ἔοστῃ οἵ 5); ἐν 

ἐτωλείᾳ (ἢἢ “.;}} 5 μετ. σοτγυρίίοη οἵ ἐν ἀπειλῇ (7 89.» 5εε ν.5). --- δ΄ ἱπεετῖς 
ὄρῃ ἰῃ 5, πὰ 85 γοσφο. [π 45 (οἴϊονβ (6 ἔτεεῖγ. Οἱ δ᾽ πῦρ, ἴο ὃς τεδὰ 
ΚΠΝῈ (50 45), 5ες ἴεν, 8.ιν. ΝΓΣ2, δπὰ Ρίηκυδ. --- Εοσ "Ὁ 4 Μ55. Βανε πον", 

Φ Μίο;. Ὠε. Νον. Βευς5, Νογες, Ζὄςοϊ. 5::. Καιιρ. ἈΝ. 
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δίϊες 10]. ---. 1π5 δ᾽ τεηάοιβ δβ ἴῃ 12145; οσ Ψῇ ον Ὁ 66 δας δικαιοσύνης, 

Ρετἢ. τεδάϊηρ ἢ, ρεζγὰ. ἱτοϊϊδιϊπρ 1189 (Βαυσα.). (δὺ ὁλοῦνται ἄωροι ταδγ 
τεργεβεηὶ Ἐ᾿ Ὀὺπ (1πε ενὲ μας νι ϊοἢ ονετῖακεβ (ἢ. ποκα), οὐ ὉΞ-, ἔγοτι 
οῦς (ῶρρ. Οσίμ 5αε., ἵν. 4, 5, οἴ, [δῷ. Βαιπι. Ρίηϊκ.). Οἱ ἄωροι οἷ. Εταπκ. 
οὐ 1189. ΤὨε ποτὰ ἀοεβ ποῖ οἵ ᾿ἰϊβεϊ [ τεπάεσ θΌπ, θαϊ ΟὨΪΥ ἴῃ σοπ) ποίου σῖτα 
βοὴς οἵδε ἴεστω, ἃ5. 267 ἐπλ. ---- Α σοπηφοϊίου Ὀεΐψεςῃ δ δηὰ ἢ τηϊρῃϊ ὈῈ ροῖ ὉΣ 
ἰπβεγιίηρ 30 δϊεν ὧν (80 33), δὰ βυρρ) γἱηρ ἰῃ ὃ ἃ νεγῦ ρδγβ]]εὶ ἴὸ “5κ᾽. 8ὅεε 
ποῖε οἱ [[ἰβ ν. δθονε. --- Ιηδϊεδὰ οἵἉ 532.) 7 Μ55. δπὰ Β[δ]. ϑοῆς. δανε Σ5 9", δηὰ 
10 5.5 Ὲ, νεπεῖ,, 85 ἱπ 1219, --- 8. ΤὨς 5ἴεπι ὕο ἰπ Ατδῦ. τῷ σὺ γογδὰ, τέβαγαίε 
ομεἷς “οὐ (ἴδῃ γαρορν εις, σε μνγ ἐγ αὲμεαϊν) ; ἴῃ Ατδτα., εαμδε ἐο σὸ ζογέξ ος 
σιυαγ, εμΐ οὔ, ἰᾳ ΗςΌ. ἐαμδε 19 ρῸ ἀρανγί, οβενε τοΐΐξ (Ο Δ] ΟἿ δέτε, Ρὶ. 
ΕΣ. τ635). ---Α, Ιπ 38) ὉΥΡ 0) [86 τΔῪ ὃς ρεϊτβεὰ 5ἰψει οἵ Νοπι., δ5 ἴῃ ὑγπ, 
Οεη. 138 σ., 5, Νὰ, 245. 16, Ὁ», ΚΥ 1148, ρετῆ.. ἴο Ὀς τεδὰ "))}Ὸ (ἴδε ἔοστη ἰς ποῖ 
ουπὰ εἰξενβετε ἴθ ΡΥ.), οὐ Ασϑίη. δηιοἱραΐουυ βαῆ. (εἰβενσμβεγε ἴῃ Ῥτ. ΟἿ 

1412, οὐ ψ ἘΪΘὮ 5εε ποῖςε), οἵ νγχὲ τη δὺ (ἢ Β].) οπιὶξ ἴξ 48 βογῖθαὶ εττοσ. δ δὰ ἀς 

τῆς 5.8. ἴο ἴδε βεοοπιὰ Ψ0) 8150. --- ΝῺ Ἰν οἷ, Αδεγε. κῦ, Ἰν . --- ΘΟ, ποῖ τὸ 
ΕἸ}, οταϊ κ, Ὦ, ἰδίκαβ ἰξ δἂ8 περαζίοῃ οἵ πινγο: ὑεῖ εἴ ποθ νεδ ῥέρεν. 

ΦΘΘ , τεπάεν ὉΣ» 5) 858 -- ὅσ. ---δ, Ὦ Ὁκ3), ἔτοπι ψ 2; δεϊζεγ φ3", ἔτοσῃ ψ'3. ---- 
Φ οὐχ ἕξει παρρησίαν ἰδ ἴτεε τεπἀετὶηρ οἵἉ 38) “πη; οἱ 35. 8εὲ ῬΊαἸκαβ8. --- α. Οὐς 

ΜΒ. Β885 Ὄ»φ, δῃὰ οπς Ὀνθπ. Ἐεδὰ Ὀκϑη ἱπβιεδὰ οἵ ἘΠ γνϑη. Τῆς βανεῖ. 5" 
Οὐουτα ἃ πυθοῖ οὗ {ἰπιῈ5 ἰῃ Ῥυ. (27 1οῦ 191] 207 285), ἴῃς βίην. δά). βεσε, τοῦ 

29)", [δε δἰῃρ. ὉΌΓ 113 281 118. 30 2810.18,.- Ἐὸγ {8ε 5ἴεπι δ οἵ. [Ὡς ΑτδΌ. ξεπ3ς 
20 ὀεγομαῖ, διὰ ἐμγη οὐεν (Ἰαπὰ ον δουίη); ἱῃ Ηςῦ. Ρ᾽. ἐκγη συεν, εἰδείνον 

βυθεῖ. ηδρ ἀἰεῤῥαγέμγε ον ( ξοῖρερ' ὀεγομα) ἰῃς τὶρῃϊ σαν, μαἐεέέν. ---- ΤΏς οςοαρ]εῖ, 
[ουπὰ ἰπ (54 δ5 1δι. 28. αἱ. 4} ΟἸετη, Ῥτόοορ., 5 Ἰαοίκίηρ ἴῃ (ΦΒ, ργοθδοὶγ ὃν 
βουῖθαὶ ἱπαάνετζίεπος; ἰἴ5 βεῃζπθηΐϊ, ΒΟΌΣ οὗ ἴῃς πιοβὶ σεπεγαὶ παῖυτε, ἰς 

ἀρρτχορτίαϊε, διὰ ἴῃς βίγὶς οἵ [Ὡς Ηδεῦγεν 15 πιδιυσαὶ. ---ὃ, ον ἢ δὰ Ετδωκ. 

βυρρεκὶς »ϑῸ; β8εε ποῖε οἱ [δἷδ ν. αὔῦονε. [{ἢϊ8 εππεπάδιίου Ὀς δἀορῖεά, τς 

ἴνο Ἰ᾿ΐπεβ οἵ ἴδε ν. πιυδῖ Ὀς Βεϊὰ ἰο Ὀεΐοηρ ἴο ἀϊβετεηὶ οουρὶεῖΣ. ἢ τ; 
Φ ἀπειλήν. Οἱ (δ νοτὰ, δὰ οὐ δ᾽ Νγ»Ὡ, 9. νγιν3, 8ὲ6ὲ. οὐὔϊτῖοδὶ ποῖε οἱ νυ." 

δῦονςε. 

9. Ῥοσιλδηδηΐ ῬΣΟΕΡΟΣΙΥ͂ οἱ [80 τἰυΐθοιε. 

ΟΤΊε Ἰιρμῖ οἵ ἴδε τίρβίεουκ ἐ Ξΐηεβ Ὀτ ρθε, 
Βαϊ τῆς ἰατὴρ οὗ ἴῃς νγἱοκεὰ 5065 οαΐ. 

Αππμεῦς, ἰογθδῖγ. «δλίημες ὀγίρλνν 156 ἰὰ ἴῆε Ηδοῦ. γοσίρεε, ἂπ 
δχργαββίοῃυ ἢοϊ δρρσζορσίδις ἴῃ τῆς οοῃῃθοίοῃ. δϑιίδίδιηεηι οὗ ἴπε 
δι ΠΥ ἐοτίαηεβ οὗ ροοά δηὰ Ὀδὰ τηδη ὑπάεγ ἴῃς ἤρυτε οὗ Πουξεβ, 
οὔς ὈΓΔΕΥ ἱΠυμϊηαϊο ἃ (βγηροὶ οἵὨ ]|ἰἔδ, ρσοβρεπῖγ, 70γ), ἴδε 
οἴπεν ἱπ ἀδιίζπεββ (σγταροὶ οἵ δἀνουβι ιν δηὰ ἀθδῖἢ) ; 5εε τῆς 1} 
ἰοστὼ οὗ ἴῃς ἤφυτε ἴῃ 700 18. Ζήρλέ δῃηὰ ἀζρε ἃᾶτε ϑυῃοηγτοους 
(380 ἰῃ ]οῦ 185), ποῖ βυιρο]β τεβρεςοϊίνεϊυ οὗ ἀἰνίπε ῥγονίάεηες δηὰ 
Βυπιδῃ βαρδοὶϊγ (Ὁ ς., το, ἱπαρργορσίδιευ, τοίετβ ἴο 65). Εογ 
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ΦΟΙΏΘ ΘΕΏΘΓΑΙ ῬΑΓγΆ εἷς ἴῃ Ταϊσλυάϊς δηὰ οἵδε τ ηρβ 5εε ΗΠΙΖ. 

Ὀε. (δε τείεσεηοεβ ἰῃ Μαϊδῃ ἅτε ϑοδσοεὶν δρρζορσίδιο). --- 
Αμοῖδες εὐηγεηἀλίου (Ετσδηὶ.) 5: ἄλλ γροίρες τὼς γίρλδεοως, 
πιο χῖνεβ ἃ 6585 τηλικοὰ δηιίμεϑὶβ ἴδῃ ἴῃς τεδαϊηρ Βοῖε 

δαοριεὰ. Οεκ.: 2άεγε ἐς ἄρλέ ἐο 22)ὲ γίρλίκοις αἰυαγε, Ῥειᾶρ5 ἃ 
δες το ετίης οὗ οὖσ Ηεῦ., ρευῆδρ8 Ὀδβεὰ ου ἃ ἀϊβεγεηὶ ἰεχί. 

Τῆς Οτκ. δἀάς ἴὰς οουρϊεῖ : 

ΟΥδῆν βουὶς 80 ἀδδίγαυ ἰἢ βἰῃβ, 
Βαϊ ἴῃς τἰῃίεους ΡΙΕ ἀπὰ αγε ταεγοϊίαὶ. 

ον ἴδε ἢτβὶ οἱ. οἵ, 2} 613, απ, ἔογ βεοοῃὰ οἱ., ψΨ 375; ἴῃς ὕπο 
εἶδυβοβ ἕδνα 20 βρεοΐδὶ οοπηδοϊίοῃ ἢ Ἄς οἴμεσ. ΤΕ οουρϊεῖ 

ἰ5 δοῖ ἱπυργο Δ ὈΪΥ ἃ σομπηἱηδίίοη οὗ ρίοβϑβεβ. 

10. Ῥχίάο δὲ ϑοῦσοο οὗ ἀϊδοοσὰ. τΤῇε Ηεῦ. τεδὰδ: 

Ῥῆάε σαυβεβ ΟἿΪγ βιγίε, - 
Βυῖ νεῖ ἴηοδε 8 ἴδιες σουπβεὶ ἰ5 νϊδάοσω. 

Απαϊμεῖῖς, τοτηδτγ- δίπαιγ. Οἵ 1 123 τοῖξ 245. Αοοοχάϊηρ ἴο 
τιῖς τεδάϊηρ 2γἰαδ (Ὠδυρ ΠΥ 56]! “οοηῆάεης6) 18 5εῖ ον οσ δραίηϑι ἴῃς 
ἀϊεροβίοη ἴὸ ἤσξε ἐσμησοί, ψὨΟἢ 5 ἴῃ 6 βἰζῃ οἵ ταϊομδὶ 56} ἀ]5- 
{πιβῖ ; δῃὰ 50. ῥτίὰς, ὈπΠηρσίηρ οὴς ἰηῖο οοηῆϊοϊ ψ] ἢ ΟἸΠΟΙΒ, ἰ5 
τῆυ5 ἰοο] 15}, ψὮΣς ἴῃς ορροκπίϊε ἀἰβροβιτοη ἰβ ἃ τηᾶτκ οἱ τοϊξάοηι. 
Α ἀϊξείποῖες δη 1} ε5]5 15 φαϊηςα [Γ {(π|ἢ Η112., δῆεσ 11, ου σΐοἢ 
866 ποῖθ) τὲ τεδὰ : τουΐζὰ ἠὰλε ἀωνιδὴξ ἐς τοϊάονι (ἴου Ὑϑΐοἢ ἴῃς 
εἰδηρσε τεαυϊγεὰ ἴῃ ἴῃς ἩςΌ. 15 ποῖ ρτεαῖ) ; ΟἹ ἴῃς οἴπεσ βδηά, 
τῆς τεδάϊηρ οἵ ἴῃς τεχὶ 15 1πηῖς] Πρ} 0]ς, δηὰ 18 ρεσθδρ5 4 ἀδϑιρηεά 
ναι! ο οὗ ταὶ οὗ 111. Τῆς βεηοσαὶ 86 η56 ΤΟΙ ΔΪἢ5 ἴῃ 6 5Δ[Ὼ6 --- 
φάσεε τολο ἴαζε ἐσμηεο (ἘΝ... ποῖ 50 δοουγαῖεῖγ, 26 τυεἠ-αάυἱξε47) 
ΤΑΥ͂ Ὅς ἀεβογθεα 45 ἀωγιδδ οσ μιράξεί. ΤῊς ῥγονετζὺ 15 ἀϊγεοϊεά 
ἁραϊησὶ ᾿ΠΠΙρΙΟυβηε85 δηὰ βϑῆογαὶ αὐτο ἰβοθθηθ88 Δηἃ οἤεηποῖνε 

Δ5ΒΕΤΠΟῺ ΟἵὨ οὨς᾽5 Ξυρροβεὰ τ ρῃϊβ, ρεσθδρβ, 4150, δραϊηβῖ ἴῇς οὔ βῖϊ- 
ῃδῖς ῥχἄς οἵ τῖνδὶ ῥρυΐῃοαβ, ψῃο τευςην Ἰεὰ ἴο Μ 8:5. --- Οὐκ. 
(γῆ ἀἰϊθετεηῖ ἰοχὶ) : α ὀσα για ἄρες εὐἷ ὃγ ἱπεοίσηεε, μέ δεν 

τοὰρ γμάρε ἠλενισεέυες γε τοῖο, ἰὰ Μ ὨΪΟΒ ἴῃς ΔΗ 6518 ἰδ 1685 οἰ Ὰγ 

ἴθδῃ ἴῃ τῆς Ἡεῦτεν. Τῆς οουρὶεῖ 5μουϊά ρΡετθαρ5 τεδὰ : 

Ῥῆάε εηρεπάετ βισίίς, 
Βυὶ πῆ ἴῃς Βυχθὶς ἰα νϊϑάοω, 

λυνιδίε Ὀεὶηρ ᾿λκεη ἃ5 -- πϑοεενίη. 
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11. Βοευϊίε οἵ Ἰοχί πεδίο διὰ ἱ]Ἰορ εἰ πυδίο δοουσου δίΐοα οἱ 

ἘΜΙ, Ὕ εΔΙ ψαϊπετεὰ εἴμ Βαεῖς» τον 5πι8]}, 
Βαυὲ Βε ψδο φτγδάυδιν δπιδβϑεβ ἰβογεδξες. 

Απεεες, ἰότῶδεγ. ΤὨς ΗςΌῦ. τεδάϑ : τυεσζκὰ (ᾳοῖ) ϑονε ποελέμρ- 
πέος (οσ, υαπίϑ), ἴὰ ψῃϊος σαηέδν ἰβ ὉΥ βοῖ!θ " ἴδε 88 -Ζ ἡγαμά, 
σοϊπαασ, Ὁαϊ τς ψνοτὰ πηϑϑῃβ ΟἿΪΥ “ἃ ὑγεαῖδ, βοιμεϊίηρ ἰγδηϑὶ- 
ἴοτγ, Ρσδοῦοδ!ν ποη-εχίβιεηῖ" (Πι. 325 οὐ )}} Ἐκοϊ. τἾ), ἃ ϑεῆβε 
ΜὨϊοἢ ἰ5 ποῖα ἱηδρρτορσίδιϊς (ϑίπος νεῖ Ὀυΐδ ὑρ ἴτοσὰ ποιπίηρ 

ῬΏΔΥ Ὅς ῥταϊβενόσίῃγ), ἀπὰ ἀοεβ ποῖ οὔεσ ἃ ροοὰ οοηίγαβι σπῖὰ 
ἴῃς [Ο]ονίηρς εγασμαΐν. Οοτηρατίβϑοη σῖϊ 20 2853 τηλίκος ἰΐ 
ΡτοῦΔὈΪς τῃαὶ τῃς Οτῖ. δπὰ {πὲ [,μΔ. τὲ τίρῃϊ ἴῃ τοδάϊηρ ἐη ἀασξεΐ ; 
τῆς εχργαβϑίου ῬσγοῦδΌΥ ἰοοῖβ ἴο δυποσηδὶ πιεῖ ποάβ, ποῖ δοοογά- 
ἱπρ ἴο ἴδε οταάϊπαιυ ἰδτνβ οἵ ἱπάυϑίιτυ οἵ ἱῃμειηίίϊδηος (85 ὈΥ̓͂ 308 
ἰτογὰ (δῖμοσ), Ὀυϊ “ταυάυϊεης Ὀυδίηεβ5 ργοσεάμγεβ, Ἔχίογίίοη, δηὰ 

τῆς κα. ΑἜπιδὴ ψῆο Ὀεοοτλδ5 τ ἢ ἴῃ 118 ΜψΑΥ, 5ᾶγ8 ἴῃ 6 ῥσονεσῃ, 

5 ᾿ἰκοὶγ ἴο Ιοβε [ἰβ νγβαῖῃ ; [Π6 τείεγθῃος ἰβ ῬγοΟ Δ ΟΙΪΥ ἴο τε  Κ] 655 
ἐχρεπάϊτζατε ἴῃ ἰυχυγίε5, ἀἰθϑραῖίοη, βρεουϊδιίοηβ δηά ἴΠἸεραὶ νεῆ- 
ἴατεβ, ποῖ ἴο ἀϊνίης τειΠυὔοη ; δηὰ, οὐ (με οἴδεσ μδηά, ἰἊριε- 

ταδῖθ ἱπἀυβίσυ γι1}} Ὀ6 δοσοτηρδηϊεα ὈΥ οαυϊίοη ἀπὰ [ἢπἢᾶ. ΤΉΪΞ 5 
ΟὈνϊουϑὶν ἴῃς οὐδβεγναίίοα οὗ ἃ πιδὴ Ψῇο ᾿νε ἴῃ ἃ φοτηπιοσοῖδὶ 
ΠΟΙΏΤΠΠΪΥ. --- Τῆς τεηἀοτίηρ τυεα νὰ ἀευίκπαζες ατσαν τοοπεν ἔδαπ α 
ὀγεα τὰ (Ὁτοδτεῖῖ, Νογ 65) ἰ5 ἴῃ ἰἰβο! ἢ ἱπαρρτοργίαϊα (βίπος 8 ὀγεαζὰ, 
ἢετα τ ποήλέηρ, οδηηοὶ ἀνηα]6), αηὰ ἄοαβ ποῖ βἰδηά ἴῃ οοηίταϑι 

Μὴ ἢ βεοοπὰ οἱ. ---- Τῆς ἰτδηϑίδιίοη ὅν ἀαόογ (ἘΨΔ.), ἱπβίεδά οὗ 
“γαάμαξίν, 5 ἹταρτοῦΔὈΪςα. --- ΤῊΣ Οτκ. ἰῃβοσγίβ ἴῃ6 δχρ δηδίοσυ 

Ρἤγαβεβ ἐπίφωί ον (ἴῃ ἢτθὶ ο1.), σιρλίεομοῖν (ἰὰ βεοοηὰ ο].), 
ψΠΐ ἢ ΙΑτῖες Τάγρ. τεπάειβ απ ρίνες ἐν “ὼς 290» (566 ποῖε οῃ τοΐ. 
- στ. δά ά8: 7Ζῆε γίρλέεοως ἐς νιογαμε ἀπά ἐσπάς, οὰ σῃϊοῖ 5ες 

τοῖς ου ν-". 

12. Ηορο ἔν] 8]1οὰ ἀπὰ πηΐ]8]]οὰ. 

Ηορε ἀείεττεὰ πιδῖκεβ ἴῃς Βεατί 5ίοίς, 

Βυϊ ἀεβίτε {1 6}1ςἀ ἰ5 ἃ ἴγτες οὗ [|ξε. 

Απεξεῖς, ἰοτῆδιγ. “ἴοῥέ δπὰ “ξεῖνε ἀγα ΞΥΠΟΏΥΤΩΒ ---- ἐδ Οὗ Ξϑ “186 
τοΐηρ ἀεοίτθα οσ βορρᾶ ον." δ ζβμε ἰ5 1λϊ. λαυίπρ ἐονεε. Ἰμϊεδὰ 

Φ Βοδυῖϊ. Ὡς, 58. 1ϑ8ο νος. ΗἰϊΣ. ἔν. δυδς, ΒΙ. Καπιρ. ὦ 
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οὗ ἀσβε ἀἰγεγγεαῖ τς ταὶρ δι τεπᾶες ἐχρν αὶ τυσίδηρ --- (Ὡς δθῆβε 
πουϊὰ Ὁς ἴῃς δας. “Ἴδαν ἰβ ποῖ ἴς οἰ οὕοηδὶ πδίυσο, Ὀυϊ τἴῃ6 

πίοῖὶς ἰηνασὰ τηδῃ; οὐ δε 97] ἄγε 8ὲεὲ ποῖθϑβ οὔ 4.5} εἰ ΤΈΣ 
Ῥιονοσῦ δὲ58 πὸ εἰἴιίοδὶ δεαγίηρ ; ἰΐ 15 ἴτας πιϊδουΐ τείεγοπος ἴο ἴδ ς 

τοογαὶ οδασγαςίεσ οὗ ἀεδίσθ. Τῆς Οτκ,, ταϊδυπάετβίδηἀϊης ἴῃς ϑοορα 
οἵ τᾶς βαγίῃρ, ντὶϊεβ σοραὶ ἀἰξεέγε. 

18. δβεαίοίγ 11ο5 ἐπ ονοάΐοημοθ. Τῆς Ηεῦ. τεδάς: 

Ἧς νῖο ἀεςρίξες ἴδε νογὰ 5 ἱγεδῖεά δὲ ἀερίοσ ἴο ἱξ, 
Βυϊ δε νἣο ἔεαδις ἴῃς οοπιπιδηἀτηδηῖ ἰδ τεισασάςα, 

Απθιπεῖς, ἰσγηδῖγ. 27: δεαδα ας ἀἰδόδον 15 1ἴϊ, λας δέει “ογεφαῖ Ὁ 
εἰσεα ῥέκάσε. Ασοσοτάϊηρ ἴο ἴπε [ον δῇ ἰανν ἴῃς ἀςυῖος ἀδροείϊοα 
πὰ τ[λς οσεάϊϊοσ βοσὴς ζίίοὶς 45 ρὶεὰρε (Εχ. 2239 Ατη. 2 [00 
225 Ῥχ. οὶδ σα.) οὐ τηουίψαρεα [5 Ὠουβε οὐ ἰαπᾷ (Νεῖ. ς᾽), δηὰ 
τὰς οτεάϊιοσ, [ἢ τὰς ἀεὶ τοτὲ ποῖ ραϊά, πρὶ ἴδε ροββοβϑίοῃ οἵ 
τὰς ἀεδιῖοτ᾽ 5 ῥτορεπν (Μίς. 25), δηὰ ενεη, ἰζ τη 5 ἀϊά ποὶ κυῆςο, 

οἵ δὶβ Ρεΐβοῃ, δῃὰ δἰ5 νὶΐζε δῃὰ Ἵπ]άσεη (2 Κ. 4' 1538. οὶ Νεῆ. 

55)." 50, οὔ ἴεχὶ ἀξοίαγεβ, ἢς σγῆο οὔξηάβ δραΐηβὶ ἴῃς ποζὰ 
(αὶ 15, τὴς 14νν) 18 τοραγάθα 845 ἃ ἀθυϊου ἴο ἰϊ, δηὰ, ἱζ ἢς ἀο ποῖ 
τοοεῖ ἢὶ8 ΟὈΠσαῦοη, νι}} Ὀὲ Ῥυπίβηδα, νὩ]ς ἢὰ ψῆο “αγ δηὰ 
οὔεγβ Μ}}} Ὀς γειυαγάξα (εἴ. 113). Τῆς 5ἰπηεῖ, ἰΐ ἰ8 βαἰά, οχὶϑῖβ 
Οὔ ϑυβετγαηος ἰὸς ἃ {τὰς ; δῖ ἴπε δηὰ οἵ ἴπδὲ τἰπις ἢ6 τηυβὶ ἀΪ5- 

εδάισε Ὠἰβ οὐδ] χαϊίοπ ὈΥ οὈεάϊεπος, Οὐ βυῦηις ἴο Ὠΐβ ίαϊθ. ΤΉΪ5, 
πονενοσ, 5 Βασαν ἃ παίυγαὶ γεργοβεπίδίοη, ἀπά ἃ 5ἰσῃϊ σἴδησε οὗ 
τᾶς ΗςὉ. ρῖνεβ ἴῃς 5ἰπρ]οῖ τεδαΐηρ : 

Ηε νψο ἀεβρίδεβ [Ὡς πογὰ υγ]}} ρετί δ, 
Βυϊ με ψο ἔεατ ἴῃε οοτητιδηὰ νν]}} Ὀς 5Ξδίε. 

Τῆς ἴεγτα τοργα ΤΩΔῪ τηδδῃ “ ἰδνν ἴῃ ζΈΠΟΓΑΙ " ; ρΟΒϑ ὈΪγ ἱξ Ξ- ευσγα 

ο΄ σοί, νἱϊὰ βρεοϊῆς τεΐεσεπος ἴο ἴῃς ἀϊνίῃς ἰανν φίνεη ἴοὸ [βγδεὶ. 
Τῆς ῥυμιβῃμηδηῖ δηὰ τενγαγαὰ ΤΏΔῪ ΟΟΙΩς ἔτ] τηδὴ ΟΣ ἔτοτῃ ἀοὰ. 
ΟἿ ποῖδβ οἡ εὖ 27 τόδ᾽ --- Οτδιῖζ ὑπηθο ββασι εἰηεπαβ ἴο: ἀφ τυἦσ 
ἀκρίδες τόνε. .. δηὰ ἀξ τοῖο αν: ερμέσηιδοη . . .--- Οτκ. δ άς 
τὰς τηρ!]εῖ: . 

Α οτδῆγ βοὴ νγ7]1}} βανε πὸ ροοὰ πίη, 
Βυϊ ἴδε αὔαϊτβ οἵ ἃ υῦῖϑε βεγνδηῖΐ υ}} Ὀς ὑγοδρεζουξ, 

᾿Απὰ δία ραῖῃ Ὑ|}} Ὀς ἀϊτεοιεὰ δειρῆς, 

4 806 Νονδοκ, δ7εὐ. Αγελ., ῬΌ. 3554, 
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ὙΠῚΒ 15 ΔΡΡΑΓΘΏΠΥ ἃ 5004] δα άἀϊτίου, ἰακεη, ρευθδρ5, ἔτουι βοῦς 
εὐστεηῖ οΟἸ]εςσοῃ οὗ Ρσονεσῦβ (ῃοῖ ἔτοπλ Βϑη-ϑ1:γὰ) ; ἴῃς βεοοηὰ. 
διὰ [πϊτὰ 165 Ῥεσθμᾶρδ ἴοστη ἃ ἀουῦϊεῖ. ΤὨε τπουρῆξ ἰ5 ἰῃ Κκδορ- 
ἴῃσ πὶιῖὰ τπδὶ οὐ οὖγ Βοοῖς οἵ Ῥχονεσῦβ, ἴῃ πὦϊος, μονγένεσ, τὰς 

ΟὨΪΥ ῬάᾶΓΆ}16] οουρίεῖ 18 1η3. --- ΤΉς 1Δἴ. τἀὰς τῆς οουρϊεῖ κίνεη ἴῃ 
ἴᾷς Οτκ. δεν ν.". 

14. ὙἹοάοσ ἰς 11}6 ρἱνίηρ. 

Τῆς τεδοδίηρ οὗ ἴπε βᾶρε ἰς ἃ ἰουηϊδίῃ οἵ "πε, 

ΝΒΕΓΕΌΥ οδς ΣΩΔΥ δνοὶϊὰ ἴῃς βηδζες οἵ ἀεδί, 

ΤεσθατΥ, ρτορτοδβϑῖνε (βεοομά οἱ. Ξε ργεάϊοδῖς οὗ ἢγβὶ οἷ.), ἰπ ἔοτη 
ἃ δἰηρὶε βεπίεῃος, ΟΟΠΙΊΤΑΣΥ ἴο ἴῃ οιτῃ οὗ 115 ρασὶ οὗ ἴῃς Βοοῖ; 

147 15 Ὠραιγ ἰἀδηῖοαὶ. ΤῊς ἵν Ἰἰης5 γίνε ἵνὸ αἰβετγεηι ἤρυτγοϑ. 
ΤὨε βεοομὰ οἱ. 15 {π|,: 40 συσίά, εἰς. Οἡ ,ρωκίαΐη οἵ ἔξ 3εὲ τοῖς 
οἱ 1τοῖ, Ζ7εαελέηρ (Ηεῦ. ἐογα) -- “ οοηἴεπι οὗ ἴδε ἰπβίσυςοη." 
ϑηναγες οὐ ἀεαϊὰ ἃτὲ 5ῃδσεβ βεῖ Ὀγ ἀδδαῖῃ (45 ἔονίεσ οσ Βυῃῖετ), οἵ, 
ΤΏΟΣΕ ῬΓΟΌΘΌΪ, βηᾶγοβ οὐ νῃϊοῖ τῆς σεβυὶὲ 15 ἀθαῖῃ, ἃ5 1 ὅγϑὶ εἰ. 

τῆς τεβυὶς οὗ ἴδε ἰουηίδίη ἰ5 ἴ6. ΤῊς ταγέ (3εε 2127 2453 15. χ') ἰ5 
τῆς τρδη οἵ ἐχρεγίεῃσς δηά νη βάομ, ἴῃς ἰεδομοσ (ρυ ]ς οσ ρτῖναϊε) 
ἩΟβε ἱπδισιςἤοη ἰ5 ἀεϑίρηεα ἴο Ὀς ἃ ργδοῖίοδὶ συΐάς ἰῃ ἐνετγάδΥ 
ἃβαὶϊτβ. ὙΏε βαρὲβ ἄρρεᾶσ ἴο δᾶνε ἑοσηθά ἃ τεοοβηΐζθα οἾ485 δἱ 
τὴϊς ἔπιες, δῃὰ ἴο ἢᾶνςε ρεσίοττηεὰ ἴῃς πποῦοῃ οὗ Ηςδαϑ οἵ βϑοϊιοοὶβ 
ΟΣ Ῥχοίδεββοσβ οὗ [πε Ῥῃ βορὰν οἵ 15. ΤΙ τοδομίηρ τεϊαιϊθαά τὸ 
ταδῖζοιβ οἵ σοϊησηοη- 5656 Ῥχγυάδηςς, ἀπ ἴο ἴῃς τόσα ὩΕΑΣΪΥ ἰά 68] 
ςσοποερἕοη οὗ τρῃϊ δηὰ πτοηρ ; ἰδ ἱποϊυδεά τῆς οὐδογνδοης οὗ 
Ῥγδοῦοδὶ βαρδςὶγ, δηὰ ἴπς Ῥγεβο ρίουβ οὗ ἃ 9 ἘῪ οἰ δῖ Α]- τ ]- 
ξἰουῦβ νἱεν οἵὗὨ ἔπ ; 8εῈὲ ποῖεϑ οὐ 1 το 1.3} 1745 σ᾽’, Ιῃ Ῥτγονεγὺβ 
τὰς φυϊὰςε οἵὨ ᾿ς ἰ5 ποῖ ἴῃς ἱτιτηθάϊαϊῖς αἀϊνίης ποσὰ οἵ ἴῆς Ῥτιορῆςῖς 
ΟΣ ἴδε αἰνίης τυὴῇῖς οὗ ἴῃς Τογα, Ὀυϊ δυπίδη τεβδοῦοη ἐπ παϊοὰ 

ὉΥ͂ ἀϊνίης νίβάοτη ---- ἀϊδεσεπος σὩϊοῖ ἱπάϊοδῖοβ ἃ ΠΟ ὑῃᾶϑς οὗ 
ἀενεϊορτηεηΐ οὗ [5γδ6] 5} τοσαὶ δηὰ τοϊϊρίους ἰδουγῃί. --- ΤῊΣ 
ΟΥ̓Κ. μαὶπβ ἃ οοηίγαβι ὈΥ γεδαϊηρ βεοοπά οἱ. : ὀωΖ ζὰε γοοξεἡ αἰΐες ὅγ 
ὦ “παγέ, Δ} ἹΤΩρτΟΌΔὈΪς ἔοττη (ςΐ, 1232). ΑἩ δπιπεῖς ἔοττα ταϊρδς 
ὉὍε εχρεοϊεὰ, Ὀυϊ σδηποῖ Ὀς βοῖ ὈΥ ΔΗΥ Ὡδῖυγαὶ! ετηεηάδτου οὗ ἴῃς 
Ηεῦτεν ἴεχι. Τῆς ἰά64 οἵ ἴῃς ῥσχονεσῦ, 25 ἰΐ βίδῃ 5, ἰ5 ἵπαῖ ἰηΐος- 
ΤΙ (ΡΓΟΡΔΌΙΪΥ τε] ρίουβ Ἰαίοετί!υ) Ὀσίηφβ ἰοῃς δηἃ ὨΔΡΡΥ ἰϊΐε, 45 ἰῷ 
4" σἡ 
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8. Ἦ γον"; δξ ιτο; Ὦ, ἰαείέβεαί, τελάϊηρ ΡΙ. (5ο Ετδηϊ.), Ὀυὶ ἴδε ογάες 
οἵ νοτὰδ ἄοεβ ποῖ ἕανοσ ἰδὶς τεδάϊηρ; Θ διὰ ταντός, ρετ. ραγαρῆγαθε οἵ ΚΒ, σου- 

πλεῖ ἴο ἴῃς ἐσ ρέςλεα οἵ ἢ (]89.), Ββαγάϊγ ἕοτ ποθ" ἐς ἐσένα (1.Δ8.), Ῥοβδί Ὁ] 
ἴος παν οὐ ὌΠ; δες ϑ.δίευξη. ψἢο [Βἰηἶο [Βα ἃ πογὰ (ῥεῖ. χαρτόν) μας [δ] πη 
οαἱ. Οἷς Μ5. οἵ δε ΚΕ. δας που". Ογᾶϊζ νουἹὰ εἰηεπὰ ἴο πι" (οἴ. 2 Κ. 1532 
188. ς 830 700 97), ἃ πιοζε Ὡδίυγαὶ τεδάϊηρ ἴμδη ἐμαὶ οἵἉ Βῇ, πιὰ μεζε, ργορδ]υ, ἴο 
Ῥε δάἀορίεᾶ; πον ἰς πονδετῖε εἶξε υβεὰ οἵ ἃ ᾿Ἰφδῖ. --- Εοτ Ηεὃ. ἱγαῃεἸδίϊουβ οἵ ἴῃς 

οουρίεὶ δἀἀεὰ ἴῃ Φ Ξεε Ετν. ἀπὰ ΒΙ.; οἴ, ποῖε οπ [δὶς ν. δῦουε. --- 10. 8) οσῃ); 

ΗΙ. (οὶ ἱπαργοῦφθ!ν) Ὀγὴν, αῆετ 115; ὦ, ἔτεεῖγ, ἑαυτῶν ἐπιγνώμονες (δεε 125). 
--Φ »" ον Ξ ν.. 1 ἰ5 ϑεῖζετ ἴο οπιΐς ΡῪ ἀπά τῆς 3 οἵ γπ|3 δὲ οοτγυρίδα τερεῖϊϊ- 
ὕου οἵ ργεοεάϊηρ Ἴν-.--- 11. Ἐ) ὅ3πο; ὦ ἐπισπουδαϊζομένη, Ὦ, “εηναία. 88 
(οἸ]ονν (ῦ, υυῖτι ταοἀϊβοαϊίίοπε. Ἀεδὰ (τὶ Ενν. Ἐδυσε, [δ 5. Κδιρ.) σπῖ30. -- 
Ὃ Ξῷ “ δοοοσάϊηρ ἴο ἴδε ἰδεῖς οἵ ἴῃς ἀδγ, σταάυδιγ " (οἵ, [νγ, να, ἴοσ τε 

Ἰαῖς Ηεν. 056); 32 πουἹὰ τησδῃ “ ὉΥ ἴμε ἰδῦοσν οὗ οπεῖξ μαπὰ." (ὃ δὰάς αἱ 
επὰ: δίκαιος οἰκτείρει καὶ κιχρᾷ.--- 18. ΘΟ εἶνες δη εἰδθοταῖς ραγαρῆγαβς οἵ 5, 
τολιοῖηρ οὗ ἰξ ἃ ἔα]} σουρ]εῖ: κρείσσων ἐναρχόμενος [8 --- μένοι} βοηθῶν [κ΄ 5 

1ο6. 248. Α αἰ. βοηθεῖν} καρδίᾳ Ἰοῦ ἐπαγγελλομένου καὶ εἰς ἐλπίδα ἄγοντος, 
-- δεήζεν «βεεάν ἀρ λα κα δηρ ῥγονείσε. ϑότὰς Μ9595. οἵ (ὃ (23. τού. 149 α..) 
δηὰ 58. Βετε δάὰ [ἂδς ᾿ΐπε δῦονε φίνεῃ αἱ επὰ οἵ ν.1}, ψἢ]]ς οἴδετβ (τού. 248) 
οτος 3}. Α-ς ἴῃς ἔοστῃ οἵ ἘΞ 'ς οὑυυϊουεὶυ οτὶ ξίπαδὶ, [8 εβὲ νασίδιίους Ἵχδιὶὶς τῃς 
Ἰἰϑεσῆες δὰ πηοοτιδίητίες οἵ Οεῖς. βοτῖρες (δες Βδαμῃ,.).--- 18. Οὐ ἴτε Ηεῦ. 
τερτεξεηϊεὰ Ὁγ ἴῆς δἀδάϊκίου ἱπ (ὃ (ἰουπὰ αἷδο ἴῃ 45) βεε Ετν., ΒΙὶ., δῃὰ, οὐ ἴδε 
ἱεχὶς οἵ (6 δπὰ “2, Βαυπι. Ρίῃίζυβα. --- Οτ. τεδὰς 37 ἔογ 25, δἀῃιὰ πιὸ σύ ἴοσ 

παρ, Βεῖζεσ Εγβδηϊ.., τεδο οποία ᾿ν, δηὰ τεδὰς Ὀυϑὺ (ὦ ὑγιαίνει) ἴος Ἐἢ ον". --- 
14. 1πὺ ὦ Βας: ὁ δὲ ἄνου: ὑπὸ παγίδος θανεῖται, Ξ- ΨΡΙΘῸ ΓῸ» 9. (80 Βαυτ,; .; 
78ς. 0); Ὁυϊ τλε ςοἸ]οοαῦοι αἷΐε -ἐ “ναγε 8 Βασὰ. ὙῈ δῇουϊὰ Ῥετῖ, εχρεςῖ 
βοῦς 50 ς ἢ ἰοττα 86 ῚΣ Ἴ0). -- 5 ευὰ οηςε Ηεῦ. Μ5. Βεανε πορη ον ἈΦ 055. 

1δ. Ἄαϊπο οὗ ἱπίο!σοποθ. Τῆς ἤτβι οἷ. τεδάδ : 

Εἴπε ἱπιε!!ἔσεπος (οτ, ξοοά βεηβε) ννῖπδ ίανοσ. 

Τῆς ἐχρζοββίου (3Ὁ 5309) προς βἰδηάβ 85 βυδ)εοὶ οὗ τᾶς οἰδυθε 
βἰϑηῆες πηι 6] δου] δεπεγαδοη οἵ βηδηδες (1 ϑατα. 252), οἵ νὶβ- 
ἄοτῃ ἰῃ ἴδε τηοβϑῖ βεησσγαδὶ βεηβε (Ψ 111}}} (ἴῃ Ρχ. 4. ἰὰς ἰεχῖ τηυὶ 
δε οἰδηρεθὰ) ; ἴδε βυϊδιδηῖῖνε 15 ἴῃς αἰδιίποιῖίνε ἴεῖτῃ ἴῃ Ῥτον. ἴὸσ 
σαγασίέν, ἀἐρεγεδοη, ῥγμάφηεε (τὴ Ἰ633 το}} 24, δῃηὰ 50 ΕΖσ. 8,5). 
Ηετε ἴδε τείεσεηςς ἰβ ἴο ἴμαὶ ἥης ρετοθρίοη οὗ ρσοργίεῖν νὨ ἢ 
Ἰᾶκο5 ἃ τδὴ αἰβοῖεοῖ δηὰ οουτίεοιβ ἰῃ ἢῖ8 ἀεδιίηρν νι 5 
{Ἰ]ονβ, Ἡβεσε Ό 6 ψἱὴ5 τπεὶγ ἕανοσ ; ἴῃς ἴειτῃ ομόμεγε (Ξυρρεκιεὰ 

Ὁγ Ὠς.), υπἀετβιοοὰ ἴο ἱποϊυάς Ὀοξὰ ἰπις!]δοῖυα] δηᾶ βοοίαὶ ἤπο- 

Ὧ655, ΤΏΔΥ ΘΟΩΥΕΥ ἴῃς Ιά64 οὗ ἴῃς Ηοῦτεν. --- ΝΠ Ὦ τΠ5 Ἰάθα τῆς 
βεςοῃὰ οἷ., 45 ἰΐ ΠΟῪ 5ἰδηάβ, σδηποῖ ὃς Ὀγουρῆϊ ἰῃίο ΟἸθᾶγ τεϊδιίοῃ. 
μι. 'ξ τεδὰβ : ΖΖε ταν (ςοπάυοϊ, τωδηηετ) φ “λέ τυεξεά ((ΑἸ ἢ} ς 55) 
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ἐν ῥεγννιαηδηΐ (ἐπα υτγίη4), ἴῃ ἩΒῖο τοϊοξεάμεες ἰΒ ποῖ ἃ παίυγαὶ σου- 
τταβὲ ἴο ἐμήάϊρεκεο, δορὰ ἴῃς οοπάυοϊ ΟΥ τιδηποὶ οἵ [᾿ς οἵ ἴδς 
πίοκεὰ 15 ἀεβογ θεὰ ποῖ 85 Ὀστηρίηρ αἰβίανοσ, θυϊ 45 δεγυναπεμ, ἃ 
ἴοσγαι υϑεὰ δνεΓΥΠΕ͵Ε εἶθε ἴἰῃ ἃ ἰδυάδίοσυ 5θῆβε, 88 ἱπάϊοδενςε οὗ 
βισεηρία, Ὀυϊ πονοσ τιτῃ οἰ 8] βἰρηϊῆοδησθ. [Ιἱ ἰ8 δπιρὶογοά ἴο 
ἀεβοσίθε ἃ βίγεασω ἃ5 ρεσεηηΐδὶ (Ατὰ. 5" Ὀϊ. 21 ψΨ 7415), οἵ τιεῶ 
(εν. τ 40} το" 7οὉ 12), οὐ πεῖς δροάς (Νὰ. 243), οἵ τὰς ἰουη- 
ἀδιίοηϑ οὗ ἴῃς εαγῖῃ (Μίς. 65), 45 εηάυτίηρ, ἃ Ὀον (εῃ. 495), 83 
βιδησίηρ ἰδϑῖ, βυγε, ἴῃς 8εὰ 48 δανίηρ ἃ ρειτηδηεηῖ οἷδος οσ ἤονν 
(Εχ. 147), δῃηὰ ρμαΐπ 48 ρεγρεῖυδὶ (]οὉ 33}). Τῆς τεπάσσίηρ 
λαγά (ΑΥ̓͂. 51..), πρχεά (ΕΝ.), εν μί, ἀδεοίαίς (Ἀεαβε, ΖδοΚ.), 
νποιδηυαα (Ὀς.), ἃτὲ υηναιγδηῖϊοα ὉΥ εἰγιοϊ ον οὐ υὑβᾶρε. 
Θοδυ δηβ υπαοτβίδηαβ ἰξ 885 -ὸ φησώσως, ἐν βεχίῤέ, ἰμαὶ 5, ἰῃ ἃ 

Όαὰ 56η86, Ὀυϊ 5Βιςἢ ἃ βεη86 ἀο65 ἠοῖ Ὀδϊοηρ ἴο ἴξ ; τῆς οἴδυβε σδη- 

ποῖ τρδδῃ : [Π6 τδῆποῦ ΟἹ οοηδιοὶ οὗ Ὀδὰ τηξῃ 15 ομαγαοίεσιζοὰ Ὁ 
8 ἱπηπηον Δ Ὁ] ἢ 658 ΝΜ ἰοΐ ρᾶγ8 Ω0 τεϑρεοὶ ἴο τἰῃε οἰἷαίπι5 οὗ οἴδειῖβ. 
στ. ὅγζ. Τάσζ. : αγέ ἀἐδείγογεά; 1,Δῖ. : τυλέγζῥοοί, ---- ΤῊΣ ἴτας τεδά- 
ἱπρ 5 υποοτδίη. ΤΆΣ ἰτδηβδίοη οἵ ΑΥ̓͂. : δε τυαᾶν 97 αμερνεις- 
ΟΡῈ ἐς ἀαγη 48 ὈδδῺ ὈΥ ΤΩΔῺΥ τοδάδιβ πηἀειβίοοά ἴο ταθδῃ ἴμδὶ 
ὈΓΔΉΘρΤΕΞ8ΟΥ5 ἢᾶνα ἃ Πατὰ [της οἵ ἰΐ, οτ, ἴμαἴ ἴῃς τηοάς8 οὗ ῥργοοε- 
ἄυτε οὗ ὑδὰ τηδῇ ἂῖὲ οσμεὶ ---- βεῆ365 ὙΠΙΟὮ ἅτε ἰογεῖση ἴο ἴῃς 
πογάς. Τῆς ποχὶ νεῖβῈ ΓΛΔΥῪ ῬΟΙΏΔΡ5 βυρρεϑὶ ἴθι τῆς οτσίπαὶ ἰεχὶ 
οοπίδίἰηοα βοπῖς βυοῖ ἐχρτγαβϑίοη 85 “ἴῃς οσοπάυοςϊ οἵ ἴοοΪΞ ἰ5 Βαῖο- 
1" (οσ, “ Ὀγδδάβ εηγ τυ ̓)), ΟΣ, 1685 Ῥγο ΔΌΪΥ, “18. 1μεὶσ ἀεβίτας- 
ἤοπ" (6τκ.), οὐ (Ετδῃκ.) “15. εἴη ρτηε88" (οξ Β5. 415). Τῆε 

ἴνο [ἰὯδ5 ἀρρεᾶγ ἴ(ο Ὀείοηῃρ ἴο ἀϊβετγεηὶ οουρ]εῖ3. --- Αἥετς τὰς Κτει 
οἰ. τὰς στ. δὐἀς ἴῃς ἀρράγεῃϊ νατίδηϊ : 

Απὰ ἴο Κπονν ἴδε ἰδνν ἰδ ἴ8ε ρματὶ οἵ δουπὰ υπἀετεϊδηἀΐηρ, 

τῆς ἤγϑι ΠΑ] οὗ το το ἰκὸ ἃ ρίοββ οἡ ἴῃς Ἔχργαββίοῃ τΐπε 
7) νον --οοὴς, παῖ 15, ψαίῃβ ἴῃ6 ἔδνοσ οὗ σοα Ὁγ ἃ κηονϊεάρε οὗ 

τῆς Ἰανγ. Βαυῖ τῆς ᾿ἷἰπο ἰ5 ἐουπά ἴῃ ἴῃς Οτκ. αἱ τὰς οῃὰ οὗ 9} αἷϑο, 
νετα ἰτ ἰβ τῶοσς ἀρρτγοργίδϊε ; δηὰ ἰΐ νᾶβ8, ρεῖῆδρβϑ, ἤεγε ἰπβεγῖεὰ 
τηετεῖὶνγ Ὀεοαυβε οὗ ἴῃ6 οοϊαταοη ἐχργεβδίοη σρμημα “ράξγείαπαΐπς 
(ΞΞ πε ἐμπέρεπεε). 

16. Θοοὰ φοη8ὸ δπὰ ἐΐδ ἰδοῖκ εδόνσῃ ἰῃ οοπάοί. 

Τῆς πιδῃ οἵ βεῆβε βῆουγ ἰηςε ]ρεπος ἴῃ δἰ} ὃς ἀοεδ, 

Βαὶ ἴδε ἔοοϊ πιαίκες ἃ ἀϊξρίδυ οἵ οἱ]. 
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Αμεδοῖς, ἴοσθδγ. Τῆς Ηδῦ. μα5, ἰὴ ἄσεὶϊ οἷ. : 50.4.77 νιαπ σῇ 

“πὲ ἀεῖς τυὰ ξΣποισάεάσε (οτ, ἐπήζίρενοο) ; ἴῃς ἰγδηβροϑιτοῃ 

(νἱλϊ ὅϑγτ. 1.51.) οἵ ἴῃς εὑ» (ΞΞ σ11) ρὶνεβ ἃ Ὀεῖϊϊες ἔοστω ἴο ἴδε 
βδεηίεηοςε. Τῆς δἀ]. σερμεδές (ΞΞ ο΄ σεησε, ἘΝ. γμάφη) ἰβ ἃ σο- 

ΤΩΟῺ ἴσῖτα ἰῃ Ρτον. οσ ἴδε ἐχρσεβϑίοῃ οὗ ἱπιεϊδοῖιαὶ βοῦτ εἴν δηὰ 
δευΐϊεηςββ ; Νῃδι 185 ὮΟΙΕ 5βαϊὰ 15 ἴπδὶ ἃ τηδὴ οἵ 15 βοτὶ δοῖβ σι 

ἅἄσε τερατγὰ ἴο οἰγουμηϑίδηςς8, ΜὮ]]ς τῆς ἴ00] “ργεσας σε οὐ ἀΐεβίαγε 
᾿ς ἰσηόγάπος δηὰ (ον κα ἃ ρεάϊδ νῇο ΟΡΘΩΪΥ 5ρτεδαβ ἢΐ8 ὑγᾶγοδ 
Ῥείοτε ἴῃς ρᾶζε οὗ 411 εὴ. Οἱ, 123 τςἾ. ὙΤὨς σείδσθῃος ἄρρεᾶσβ 
ἴο Ὀε 501εἸγ ἴο ἰῃιε!] οι] 404 11165. 

17. Θοοὰ δηοὰ Ὀδὰ Τρδεβο, β ΓΕ. 

ΑὮ - ἱποοτηρεῖεῃϊ πλεβδεηρεῦ ε Ρἰθησεδ οὩς» ἱπίο σαἰδίοτϊαῃε, 
Βαϊ ἃ ἰγυδίνου ΒΥ ἘὨΥΟΥ͂ ἰπϑυγεβ βυσοε8δ. 

Απθτδεῖο, Ἰόσθαγγ. [ἢ ἢτβῖ οἱ. τὰς ΗΘ. δ85 τοϊεξζεά ἀπὰ ἡαίζ ἐπί; 

πὶ ἰ 5 τἴῆς Ὀυδίη 638 σΑρΘΟΙΥ οὗ ἴῃς τηςββεηροσ, ἀπά ποῖ ᾿ἰβ πηοσαὶ 
«δασδοῖεσ, τἴμδὲ 15 ἴῃ φυθβιίοη (50 ἴῃ 253), δηὰ τῇς ῥγεάϊοδῖς σείοιβ 

(85 ἰὼ βεοοῃὰ ο].)} ποῖ ἴο ἴδε πγϊδίοτϊυδ5 οἵ ἴῃς πηδββεηρεσ, Ὀυϊ ἴο 
ἴδε ὈΠΗΆΡΡΥ ΠΟηΒΕαΌςΠΟα5 ΜὮὨϊοἢ ἢΠΐβ ἱποαρ ΟΥ̓ δηϊαὶὶς οἡ Πἷβ 6 π}- 

Ῥίογειβ. Τμα οοϊτοοοη τααυΐγεϑ ΟἿΪΥ ἴῃς ΟΥΑΙ 5β ἢ οὗ οἣς ἰεϊζεῖ 

δηὰ ἴῃς οὔδηρε οὗ ἴνγο νονεϊ-ροϊηῖ8β. ΤῊς ἴεῖτα ἐπῦον ΟΟΟῸΓΒ 
φαῖη ἰῃ 255; ἴῃ [538. 183 7εγ. 49. (-- Ονδά..), δῃάὰ ρεῦῆδρβ ἴῃ 
158. 57,5 1ἴ τηδδὴβ ἃ ρο 4] ΟΥὙ φονεσζητωθηϊαὶ τα ββθηρου, Δ ὧ5ι- 

δαςεαάον, Ὀαὶ ἴῃ 6 τῆοτα βεπεγαὶ ἤᾶσης ἐθον ἰ5 ργείεσδθϊς 5 βι ηρ 

811} τῆς Ῥάββαζοϑ ἰῇ ψ]οἢ ἴῃς νοσγά οσουῖβ. ΤὮς τείεσγεησα 15 ὑσοῦ- 
ΔΌΪ ἴο ῥγίναῖες 48 ΨῈ]] 8ἃ5 ρυδὶὶς περοιδιίοπβ, δηὰ ἴο δῇδίσγβ οἵ 
ΝΟΥ ἀεϑοπρίοη ἔοσ ἴῃς 86: πλεῖ οὐἨ τ] ἢ δῃ ἰητοιτηςαϊδίου 15 
τεαυϊγοά. Τῆς τεσπιβ ἐπεορῤείεί, σιωευονίγ, νεῤργογέμπο, ἀεσῖς 
ἅτε οὗ βεπογαὶ (ποῖ ὈΓΙΠΊΔΓΪΥ εἰ]. 41) ἱπηροτί. ---- ἤπεέγες σμεεέες, 
κι. ἐς ἀφαδά, ταὶ 15, 15 ἃ βδουζοα οὗ Βϑδιτἢ, ἴῃς ἄρθῆου ὈΥ ψὨοἢ ἃ 
βουῃα, ῥγοβρεσζοῦβ σοῃαϊτο 15 δἰίδίηθα, ες 45 6} 18 145 1.6 

16 Ὁ 20) ΜΑΙ. 45 (32). ὙΟὴΠὼῪοε βεςοοπά οἱ. βἰδῖεβ ποῖ ἴδ ἴῃς σοοά 
τ Άββεηβου ἢ64]5 ΟΥ τετηθϊε5 [Β6 τηϊβίακοϑ οὗ ἴῃς Ὀδὰ πηαοβϑθηβεῖ οὗ 

Ὥχεὶ οἱ., Ὀαϊ βεπογαι τμδὶ σὰς ἢ δὴ οτς 5 ΠΕΙΡΠ].. 

5 Ἰῃ 706. οἱ ἴε νοτγὰ ΞΣῃουϊά Ὀς ομαηρεά 50 8ἃ5 ἴο ἄστες νὴ ν. 13, 
1 Ου τδς ἰεππὸ ἰπ Εκοὶ. τοί (-- φμέφὶ οἵ εοποίδέαδον ἀενεεαπον) οἴ, Βδἰεχεϊεὰ (ἰὩ 

Νονδοκ) απὰ ΔΝ ]ἀεῦοες (ἰη Μαχ). 

τ 
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18. Εἰπδμοίαὶ βηοϑϑεὲ ἴδὸ σοιγασὰ οὗ ἀϑοὶ δπὰ οδαίΐοι. 

Ῥονετῖ διὰ εδδιις υ}}} Ὀς τῆς Ιοὶ οἵ πη ψῇο τεὐεοῖδ ἱπειταςου, 

Βυϊῖ δε ψ8ο τεζαγὰς δ που ϊτίου πὴῦ}} Ὀς ποπογεὰ, 

ΑΔΕΠΙΏΘΌς, ἰοΓΏΔΓΥ (ΟΣ, αυδίεγηδγγ- ἘΓΏ). Ρτυάξηϊ τεραγὰ ἴο 

δάνίος, 5475 ἴῃς 8896, ἰῃϑυ65 50 0685 ἰῃ ᾿ἰΐα ; ἴῃς τηλχίπι ἰ5 ἃ βεη- 

ΘΙᾺ] οῃδ, δηᾶ ᾿δοᾶνοβ ΤΟΟσῚ ῸΣ ο8365 ἰὴ ΜὨϊοὮ, οσ τηοσαὶ οσ οἴδβες 

ΣΕΔΒΟΏΒ, ΟἿδ τηυϑῖ ΡῸ ἀραίηβῖ ἴῃς σουη5εὶ οὗ ἔθη β. ΤῊΣ ὈΓΙΠΛΆΣΥ 
Σοίεσεπος ἰβ ἴο σοι ογοὶδὶ βυσοεβ8. ΤΠ “λάγιό (ἀργαςέ) ἰβ ἴμδὶ 
ἩὮΪΟὮ ἀϑυδιν δἰϊεπ 8 δούεγῷν, δῃὰ ἴῃς ἀρηο» ἰ5 ἴῃαἴ τῆ ἢ ἰδ σίνεῃ 
ἴο πε. ὙὍΤΒα ῥΠΠΟΙρΙς ἱηνοϊνεὰ (οδυμίου ἴῃ ἀεοίβἰοη5) 845, οὗ 

οουζθς, ἃ πνίἀεγ βοορα. Οἱ. 12' δ 3. Τῆς πεσμεδοη ἀπὰ σάνεο- 
πέδοι ΤΑΑΥ ὍΣ υπηἀετειοοα (Ὀυϊ [6858 ὈγΟΌΔΌΪΥ) ἴο τείεσ ἴο σεῃοζαὶ 
τηοΓ8] δηὰ τε ρίουβ τοδοίη. --- ΤΠ Οτκ., ἀραίηϑςι [Ὡς ῥάᾶγα!!ο! ϑτο, 
ἱηνοεσίβ ἴῃς ογάσσ, τεπἀθγίηρ : ἐμεσμεδον γένισῦές (οΥ, σεν) 3σο- 
ἐγ σπαὶ δϊτλοηον. 

᾿.19. Τνο ἀϊϑρίδοςὰ 1πε58, εδοῦ οἵ πϊοῖ μ85 Ἰοβὲ 1158 ρσοροσ ρδχ- 
4116] 1Ἰης : » . 

Ῥεεῖτε δοοοπιρ] βῃεὰ ἰδ σπεεῖ ἰο ἴδε βου], 
Βαϊ ἰξ ἰ5 δὴ δροπιϊμδίίοη ἴο ἔοοϊβ ἰο ἀςρασὶ ἔγοσι οὐἱὶ, 

Τῆς ἤχβὶ οἱ]. 18 βυ βία δ}γ ἸἀΘη ΠΟ Α] τὶ βεοοπὰ οἷ. οὗ τ 2}2, δηὰ 
τῆς βεςοπά οἷ. στ βεοοπὰ οἷ. οὗ 295, ἰῃ ὁδοῦ οὗ πῇϊοῖ σουρὶεῖς 
πεῖς 15 ἃ ἀἰβίηςι δητπε58. Α σοηῃεδοιίοη μετα Ὀεύτεςοη ἴῃς ἵνο 

᾿ἴπεβ δᾶ5 Ὀδδ βουρῃῖ " ΌΥ Ραταρῃσαβίηρ : “ ἀδδϑίσε Α]6]1εὰ 15 ρ]ς85- 
δηῖ, δΔηὰ ἴπυ5 ἰοοἷς σμο σι 5 {Πεὶσ ον] ἀσϑῖσς, δὰ ν1}} ηοΐ δραπάοη 

ἱς ον (α.)": “τις ἀδβῖγεβ οὗ ροοὰ πῆδὴ ἂῖε ρτδηϊεὰ ὮΥ ἀοά, 
Ὀυΐϊ ἰοοἶβ οδμποῖ ὄχρεςοῖ β0ς ἢ 4 Ὀϊεβθίηρ " ; Ὀπῖ (ε5ς ἰηϊεσρτεῖα- 
ΠΟΩβ ἃζε ἰογοθα, δηα σομίσασυ ἴοὸ ἴδε 5ιγὶς οὗ Ῥσονεγὺβ, ἴῃ τϑῖο ἢ 

τῆς Τοοπηρδοϊοη οὗ τπουρῃϊ ἰ5 βἰπιρὶς δηὰ οὐνίουβ; «οἴ, 185, ἴῃ 
ψὩϊο ἢ της ἴ001᾽5 ρίεαβυγε ἰ5 ἀεῆπεά, ἀπά 8εε ῃοῖεβ οἡ 13} 295. --- 
Οτῖκ. ((ο]ονεά, νι βϑοηις νατίδιίοηβ, Ὁ ὅγσ. Τασγῃ.) διῶ8: 

Τῆε ἀεείτες οἵ ἴῃς τἱρῃίεους ρἰδάάοη Ὡς 5ου], 
Βαϊ ἴῃς ἀεεὰβ οἵ ἴῃς υπτίῃίεουβ ἂζε ἔδσ ἔγτουα ἱκηονίεάξε; 

ὙΠΙΊΟΏ ἴῃ ραᾶτὶ τοργεβοηῖβ ἃ αἰδετεης Ηοῦ. τεχὶ ἄοωι οὔτε, δηά 
ΒΘΟΙῺ5 ἴο ὃς ἰῃ Ρατὶ ἃ τεϊϊρίουβ ἰηϊεγρτσεϊδιίοη οὗ ουὖς ἤγβί εἶδαϑε. 

ϑίγασασ σεϊϊσίουβ ἱπιεγργεϊδιομβ οὗ ἴῃς ταὶ οἱ. τὲ ψίνεῃ ὉγῪ Ἀδϑδὶ, 

4 Βδδηὶ, ϑοδυῖ, Ὁς. Εευςα, ὅ80. σ᾿. 
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εἰ ἰζϑοῖ, δῃά οἴδοτβ, Ὀυϊ ἱξ ΟὈνϊουβὶν σοηϊετηρ αῖοβ ἃ ζεηοζαὶ Βου- 
ΤΏΟΓΑΙ ἔδοῖ οὗ πυϊηδῃ Ἔχρογίεῃοα. 

80. Ομ οδοοείῃρ, δεδοοίδίδε Ἡ]66]Υ. 

ναἱκ στ ἴῃς τῖος, ἀπὰ ἴπου τεῖϊε Ὀδοοσας τΐβα, 

Βυϊῖ δε ψἢο δβδοςοίαϊε τς ἔοοὶδ νν}}} βπιδυί ίοσ ἰϊ. 

Απαϊδεῖς, ἰοσῶασυ. [Ιἢ ἤτοὶ οἱ. τὰς ΗΘ. τηαγρὶπ (4585: Δ Ὀπρ τἰἢς 
Ἄοοῃδιίσυςου ἴο ἴπδὶ οὗ Ξεοοπὰ οἷ.) τεϑάβ : ἀξ τυΐο τυσίξε . .. δε- 
ἐονές. ΚΡ σνιαγέ (866 τα) ἰ5 1ἰ, τοῖν δὲ νιαάς (οσ, ὄεεονηδ) 
σά (-Ξ εὐ εονεέ ἐμέο ουΐϊέ “456); ἰῇετε 5 δῇ ἱρ] θά οοπίταϑὶ 

Ὀεΐνεε τη ἷ5 ευέῴ ἴῃ ταϑυϊ οὗ Μμολν, ἀπὰ ἰδς σοσρα οὐ αάναηπέαρε 
ΠΟ ἰ5 ἀεσνεὰ ἔτοτὰ τίσι. Ιἡ τῆς Ηςῦ. οὗ Ξεοοπὰ οἷ. ἴβετε 

ἰ5 Δἢ δϑϑοῦδῃος: γδό ζ'εμένι γερό. ΤὨς ρονγεῖ οὗ αβϑοοίδιίοῃ ἴο 
τηουᾶ ομαγαοῖοσ ἰ8 τείειτεὰ ἴο ἰὴ τ" 212 ,14 163 2255 5 215 287} 
Τῆς τΐδέ ΤῊΔΥ ὈΑ ἰῃ βεῃεσαὶ πηδὴ οὗ ροοὰ 56εῆβς, οἵ ἴῃς σείεσεποα 

ΤΏΔΥ Ὧς ΞρΕΟΙ ΠΟΘΙ ἴο βαῦεδ, τε ψὯο ϑουρῃϊ ἂδπὰ ἰδυρῆὶ πιβάοιῃ. 
Τῆς νοσϑα τΥ Ὀς δῃ δαϊηοηϊ το ἴο αἴϊεηα ἴῃ 5.ῃοοΐβ ; οἵ. Β5. 
39. ΕΟ]. 125, 

16. Αἱ επὰ οἵ " Βί. δὰ ἀβ Ἰὸγν (ρτεβαπιδΟ]Υ ἔοτ [Βε τρεῖγε᾽ 5 βαϊκε). -- Ἰ 1γκ 
(οι τδε 5ἴειῃ δες ΒΌΒ), ρρδγεῃίν δὴ εἰδιϊνε ίοστω, τυδὰς (45 ἰπ δου ϑεαι.) 
ὉΥ ῥγεῖ. ν, βρογαὰϊς ἱπ Νο. ϑεπιϊτῖς; Φ ἐν ἀπωλείᾳ (Διὰ 50 45); δ΄ (ἀρ ραδγεητγ 
[ο]]ονγῖπρα ὈοΒ ἸΏ διὰ 485) Ἴ2γ Ἢ 3Ὺ ΜρῦΓ μπῆμι; Ἐ, νογαζο. Ἰὰσ. ξαρροξες 
ἰϑαῖ Φ τεδὰ ὑτκ μέν εαλανεῖέν (111 2488. 700 2117 41.), Ὅτ. γι; ποίεμετ οὗ 
18εβε νουἹὰ δοσουπὶ ον Ξ, υογασο. (Ὁ τοδῪ ῬΟΘΕΙΟΙΥ Ὀς ἔτεε τεπάεείηρ οἵ ΨΆ. 
Ετδηὶο. Ὁ (δες ]οὉ 618 1235 Β5. 4110), πψΒϊο ἢ 8 ποῖ καϊβίδοϊογυ ἴῃ ἰτβεὶί, δηὰ 
βεζῦγεβ Ὡ0 ρβοοὰ ςοπίταει δεΐνγεθη ἴδε οἶδιεες. ---16, ἘΠ τιον" ὈῚ» 53; δοῖίετ 
(88 ἀρρδιξῆῃγ 99:) Ὁ“. 09; 85 ἴακεβ Ὑ “ 5 ἀδβηίηρ τεϊδενε οἰδιβε (Ρίηκ.); 
εἴ 166. ΟτᾶϊΣ ρτοροβεβ 590 ον 3} 53. --1Ἴ. 34 Ἴκνο; Φ βασιλεύε. --- Ὦ νυ; 
τελὰ »Ὸ (80 Οτᾶι2). --- ἢ Ὁϑ»; τεδὰ Η 9" (580 δυμδβ, Νονν. Βὶ, ας. Καπιρ. 
Ἐγδηὶς.); οὗ. γ85 τοἱ, --- Ἐ υὐον, ρὶα. οἵ εχϊεπὶ διὰ ἐπιρμαεὶα. --- ΝΟ πιϑῪ Ὀς 
Ῥοϊηϊεὰ 488 δυρβί. οἵ 88 Ρὶ. Ῥατῖορ.; .; Θ΄, ἔτεεῖὶγ, ῥύσεται αὐτόν. --- 18. Βείοτε 

Ὦ »Ὸὺ ἱπρετὶ Ὁ.--- 19. ἘΠ πῦπΣ τῦκτ; ΘΟ ἐπιθυμίαι εὐσεβῶν (68. τού. αἰ. (οτορὶ. 
ἀσεβῶν), ἰὰ τὶς εὖσ.. ἰΒ ῥτοΌΔΟΪΥ ἱπβειϊίο ἴο ψαὶπ ἃ γεϊ σίους ἴοης, ᾿βουσὰ 

τ ἸΘῪ τεργεβεῆῖϊ ἃ ὈὉΡῚΣ (οἴ. ποῖς οὐ 213); (46 ἔργα, -Ξ- γὩ»» (7ἅᾳ.) ἴος 
ἘῈ “»Ὁ; ἀπὸ γνώσεωε, ΞΞ γγο, ἴον ἘΠ Σ΄. --- Ὦ, ρμὶ Μερίωνι, ΓΕ Ὁπ0 οζ Ἴο". 

Οἱ ἃ τεβάϊηρ Ἐγσα, ίος Ἐ) Ὁ00», δες Ὀς’ Βοεεὶ. --- 30. ΚΕΙΒΙΌ 5 ([ϊοννεὰ ὃγ 
᾿ δ), ἵἴννο ἴταρνβ. ἰβ οομά πίομαι βεηΐεμοςε; Οετὶ ((]ονεὰ ὈὉγ 95.86.3.) μδς Ῥασῖορ. 
δηὰ [πιρί΄͵ 85 ἴῃ ὃ. --- ἢ νυ; (ΘΟ γνωσθήσεται, Ξ-Ξ ΝΙΙ, οὐ Ἡοΐ. οἵ »"; 3, ἔτεεὶγ, 

τἰπεῖδὲς αβεοίρίμν; ἰὰ ὃ 6. -- ἢ), 
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41, 22. ἘΘΟΟΣΏΡΟΣδΟ οὗ σι μδοιδηθει δὰ ποσὶ ὑδοτδηθεε. --- 
Απαιπεῦς, ἰεγῶασγ. Τδε ἀοοίήης οὗ αν, τενασὰ δοοοζάϊηρ ἴὸ 
ςοπάυοϊ ; 5ες ποῖεβ οὐ 23 

21. Μιβίοτϊυπε ρυγδυεξδ εἰπηεσς, 
Βαϊ φοοὰ ἑοτῖυπε ἰδ ἴῃς 1οἱ οὗ τὰς τἰρῃίεουε. 

412. Τῆε φοοὰ πιδὴ ᾿εᾶνεβ γεϑὶ ἢ ἰο δἰ5 ΟΠ ἀγα’ 5 οτος, 

Βαυϊῖ ἴδε ψεϑῖῖ οὗ ἐπε δἰππετ 15 ἰδ ἃ Ὁρ ἔοσ ἴδε τἰφῃίεου. 

81. λξεονγήμηο ἰΒ ἅτ. ουΐ; γοοα “ογίμπε 8 Ξἰτωρὶν χοσα ἴῃ ἴδς 
Ἡεῦτεν. Οπ [δες τοιτηϑ οἔηηόγς δῃὰ γίρλήομς 866 ποῖεβ οὔ εὖ ἢ 
Ὁ. Τῆς βεοοπά οἱ. 15 1ἰξ, : ἀξ (οσ, ομδ) γεεοριβέηϑές δε γέρλήεοις 
τὰ ξοσά. ΤῊς ἀξ 8 ὉΥ͂ ϑοης "' (ΔΚεὴ ἴο τεΐίεσ ἴο σοὰ (Υδινεδ), 
Ῥυϊ (5 15 ᾿τρτο Δ Ὀϊς, βίπος βυο ἢ Οταϊββϑίου οὗ ἴῃς αἰνίῃε Ὡδτης ἃς 

δι δ᾽εοῖ οσουτβ ὨΟΝ ΣΟ εἶδε ; ΟἴθεΙα 7 υπάετειδηὰ ἴῃς βυδ)εςῖϊ ἴο 
Ῥε ἴδ ἰηἀεῆηϊϊε σμέ, δῃὰ τοδὶ ἴῃς νου 85 ραββὶνς (26 γεέρλέέσες 
ἄγε γεεονβέησεα), ἃ σοῃβίσυοϊίοη ρΡοεϑιϊς, Ὀυϊ Παγάϊγ ετωρὶ ογεὰ 
ἐχοορὶ ψῆοσε ἴῃ6 σομηοοἴοη ῬΟΪὨ5 ὩὨδίΌΓΑΙΥ ἴο ἃ ἀεἤηϊϊε Ξυν]εςῖ ; 

581}}1} οἴδειβ νουἹὰ Τσοπβίγις σοσα ἃ5 βυῦεοϊ (γοορα γεισαγαάς “ΔῈ 
γίρλίομσ), ἰαϊεῖηρ ἰἃ 458 ξὸ “ἴδε ἀοοά Οπε;," ἀοὰ (νυῖ Οσοὰ ἰ5 
ὭΕνΟΙ ἰῃ ΟἿ. ςΔ]]16ἀ 5ἰ πρὶν “τὰς Οσοοά Οπς "), ΟἹ 88 ΞξΞ “ ὕστοῦ- 
Ῥεῖ" (θυῖ τι15 ἐχρσεββίοῃ γεργοβθηῖβ ἴῃς τεναγὰ, ποῖ ἴδε τε- 

νπαιὰςτ). [{ ἰ5 Ῥεσῆδρβ Ὀεῖϊετ, [Ὁ] ονίηρς ἴθς Οτκ., ἴο σβδηρε ἴδε 
νοσῦ ἰηῖο ονεγίσζες, δῃα τλᾶκο ροσα (ςοττεβροηάϊηρ ἴο εὐ ἴῃ ἤγϑὶ 

ς}.) τὰς δυδ)εοῖ : σοοα ουεγίαξες (-Ξ ἧς τὰς ρέ 97) “ἦε γίρλέεοις; 

ἴοσ 1.18. δε οἵ ἴῃς νετγῦ 8εεὲ 138. ς᾽ ]0Ὁ 2). Τῆς ϑεῆβε ἴ5 ὑῃ- 
Αβεςιεα Ὁγ 115 οἤὔδηρε οὗ ἰοχῖ. Τα Ῥᾳβ8. ἕοττῃ οὗ ἴῃς νεγὺ ἰῃ 

ἴῃς ΗςΌ. ἰ5 ἰουπὰ ἰπ τι 1412,.-- 22, ΤῊΣ ἴεγη) σοσαῖ ἀεϑοῦρε5 
ται ψῃἱοἢ 15 βαιἰβίδοςουυ οὗὨ 115 κὶηά, ψε}} δάδρίςα ἴο ἰϊ8 δηάϑ5, 85 

[οοὰ (Οξεῃ. 35), οὐ ἰδαπὰ (Ἐχ. 35) ; υϑεᾶ οὗἁ ΡεΙβοὴβ ἰξ ΤΊΔῪ ταθδῃ 
δεαμέγμί (ἀεῃ. 2415 τ ὅτ. οἾ, οἵ ἀϊπα (1 ϑάτη. 2ς᾽" ψ 73,)), ΟΣ 
"»"ογαδν ἐπεριρία; Ὠετςο, του ἴμε ῥάγα]]}ς ἰβτα, ἰδ 15 δαυϊναϊεηῖ ἴο 
γίρλονς, 8ἃ8 ἷῃ 12} 141. 5, Τῆς ταοίογεηςς ἰδ ποῖ ἴὸ βυοσσαββῇιὶ 
τῆπΑ, οΥ ἴο ἴπε Ἰηἀῃεατίεά, ᾿ἰθεγαὶ ταδὴ το ὉΥ ἀϊβρεηβίηρ Ὁ]ε55- 
ἰὴ 8 ᾿ἰπβοὶῇ ὈΪεββεαὰ (85 ἰῃ 11), Ὀυϊ ἴο ἴἢε τη ΓΑ] σοοὰ τηδῃ 
ψθοβς οὐεάϊεπος ἴο ἰδνν 18 τειναγάςα τὶς που] γ ρσοβροσῖγ. ΤῊΣ 
εἰ ςο8] υβς οὗ ἴδε ἴεττῃ 5 ἐγεαυςηῖ ἴῃ Ῥτον., 655 ἐγεαυξηῖ ἰῃ Ρβ8., 

εἰβενμοσε τῶσο. Τῆς Ὀεαυσδῖπαὶ οὐ τεα] ἢ ἴο ἀεβοθηδηῖς ννὰ8 ἰῃ 

Φ ϑαδά. Νονι. 51:. δῇ αὶ δρρδγεητ 5οδυ. 11 Ὅς. ΕΝ. 
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Ιβγϑεὶ (25 διοοὴρ δησίεηϊ βεορὶεβ βἜῃεΓ]γ) ἃ Ἄογονηίην ἰεβῖ οὗ 
Ῥτιοβρεσγ. Τῆϊβ Ὀϊεβδίηρ 15 βαϊὰ ἴο οοΐὴς ἴο ἴδε γιζάζοις, Ὀυϊ 
Ὡοῖ ἴο εἰπμεῦς, Ἡΐοδε Ἡρα δ, ΟἹ ἴῃς ΘΟΒΊΣΑΙΥ, ρᾶββεβ (ΌΥ Ὡδίυγδὶ 
͵ανν8) ἰηΐο ἴῃς δΒαηὰβ οὗ ἴδε ροοὰ. ΟἹ “ἰημεγ βὲ6ὲ Ὡροῖεβ οὔ 85 

338. Τῆς Ηεῦτεν γἱε] 5 πὸ βδ: Ἰδέ οι ΟΥΎ δεῶβα. [11 τεϑάβ: 

Ἴμβε (δ]ον-τουπὰ οὗ ἴδε ροοσ γίεϊάς (ἰϊ. ἰ5) αὐυπάδηοςε οἵ ἰοοὰ, 
Βυῖ ΤΏΔΗΥ ἃ τοδῃ ρεσίδῃες (οσ, ἰ5 δυγερὶ ὐγδγ) ὉΥ ἰπ)υδῖῖοε. 

Τῆε πἰδϊειηεηϊ οἵ ἤσβι οἱ. 15 ορροβεὰ ἴο σοσωγροῃ οὐβεσνδίοῃ δηὰ 

ἴο ἴῃς ἀδεϊαταϊοη οἵ 1οὐδ, δηὰ υ8ε5 τῆς βίσδηρε ἴοστα γἼασιυ- 
“’οῳπα ἰπειεδὰ οἵ βοῦγς βεηεσγαὶ ποσὰ ἴοσ “ ἰἸδηᾶὰ " ; ἴδ: βεζοπά εἰ. 

5 νᾶρὰς (ἴππε ἐπ μσδοσ τῊΔῪ Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς ρεὨϊηρ ΠηΔῊ ΟΥ̓ ἴο ἢἰ5 
ἀεβίσογεῦ), δηὰ Ὀεΐνγεεη ἴδἢς ἵτο οἶδυ8ε5 ἴδδτε ἰδ ὯῸ οὑνίουϑβ τεἷΔ- 
ὕσοη --- ἰὰς ῥχοάυςσαν!ν οὗ ἃ ΡΟΟΥ ταδὴβ ἰδῃὰ [88 ῃοϊῃίηρ ἴο ἀο 
πὶ ἃ τρδη᾿ 5 Ῥειϑηϊηρ ὉΥ ἰηὐυδῆςς. Α δβυβιοϊ εν ἔγεε ρᾶγὰ- 
ῬὮγαβα τᾶν, ἱπάδεᾶ, ΞΌΡΡΙΥ ἴδε ἠεεάεὰ ςοπηροϊίοη : “ὄνθη ἴῃς 
(τεϑἢ ἰδπὰ (νὩϊοῖ τεαυΐτεβ βενεσα ἰδῦοσ, δῃὰ 15 Ῥγοϑυτωδοϊυ οἵ πιοά- 

εταῖς ρχοάυςῖῦνε ρονεῦ) οὗ ἃ (ρίουβ οἵ ἱπάυδβιίουβ) ῬΟΟΙ τῆδῃ 

γιεϊὰβ δρυπάδηος οἵ ἰοοά, ἩὮ|1Ὲ ΤΏΔΩΥ τηδῃ (τεϊ νεῖν τὶς ἢ) ὈΥῪ 

τῆεῖγ υπ]υπὲ δοίη (811 ἴο χεῖ πουτβῃτηεηϊ ἔτομι ᾿μεῖσ ᾿δληά, δηὰ 
ἰπ ἴῃς εῃὰ) αἵεὲ ἀδβίγσογε." " Βυῖ ἴῃ68ε ἰῃβογίίουβ οὀνεσρᾶββ ἴῃς 
Ἰτο 5 οὐ δονναῦϊε ἱπιεγρσείδιοη. ΤὭδσε 185 ποιμίηρ ἴο ἱπάϊοδϊα 
ἴδὶ τὰς 200» ταᾶη οἵ ἔἤγϑί οἱ. 15 ἀ"Πρσειῖ οὐ τὶ ϊεουθ --- [5 σδηποὶ 

Ὅς ῬΓΤΟΡΕΙ͂Υ ἱηίοτγοά (ΌΥ σοηίγαβι) ἔσοσῃ τὴς ἐηγμοδες οἵ δεοοηά οἱ. ; 
ὯΟΣ 5 ἴῃς ΡΟΟΣ πιδῃ, 88 βυςΐ, Ἔνοσ σοτητηοπαεα ἴῃ Ρτον. (μοὶ ἰῃ 
103, πὰ ποῖ ἴῃ 25) ; ΠΊΟΣΘΟΨΕΣ, ἃ τδῃ Ξ0ΡΡ ΙΕ Δουηδηιν τ ἢ 

ἰοοὰ ἰ5 μαγὰϊγ ἴο Ὀς οΔ]]οὰ 2οογ (ες, ν.5). --- Τῆς ΑὩς. ι55. νδῦῪ 
ΠΟΙ ΒΙ ἀΕΓΔΌΪ οτι ἴῃς Ηδεῦ., δηὰ ἴτοτὴ οπε ἃποίΐῃεσ. σικ.: 2ὲε 
γίρλέεοως «λα ῥατς »νιαην γεαγ: ἐπ τοεαϊὰ, δωΐ τὼς πργίρλίσοις 

“λαΐ δε «ῥεεαϊν ἀεείνογεά, δηὰ τμδὶ ἴβεγε νεσα νυ δ] ἢ 5 ἴῃ ἴῃς 

Οτεεκ νουβίοῃϑβ 18 βῆονσῃῃ Ὁγ ἴῃς τεηάεηηρ οὗ ἴῃς Ηδεχδρίαγ ϑυτίδς, 

ἩΙΟΣ ἰδ Ὀαδεὰ οὐ ἴῃς Οατεεὶς ἴεχὶ οἵ Οτίρεη: δε ργέαί Φ370} 
:οεαλὰ νιατῖν γεανς:, δι τορι νιόη ῥεγίσλ ἐἐης ὧν χε, Ῥεβῇ. ὅγτ.: 

“λοσε τυὴᾶσ λαυε "ο λαδίἑα οι (οτ, νιέαης 97 τωῤεϊείεπεε) [ἰῃᾶῖ ἰ5, 
ἴδε ΡοοΣ] τυσσῖς τυεαῤῥὰ νιαην γεαγε, σνπδ τονῖς τυαφές (17) [οτ, Ρετ- 

5. 80 κυ ρειδηιδν Ἐν. Ὁε. ευδς, Νον,. 51:. 
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ΒΑρ5, ὈΥ δπποπάδιίου, δεγίελ] εονιῤῥείεν , Ὑατρ.  ἑλε φρεαΐ -σα 
ἄευοινε ἦέ ἰαπα ΟἿ “δε ῥοονγ, σπα “ονιέ μι γέ αξεπ σισαῦ 

(Ξ 415) μηγμοεν (οτ, τοϊζλοιΣ ἡμάσνεεη); [,Αἴ.: ζάεγε ἐς νεεχᾷ 

“)οοά ἐπ τάξες ,γγ»εελ ἑαπᾶ 97 τὰε γαίλεγς (ΞΞ οὨίεῖβ, μβεδάβ οἵ ἔδσμ:εβ.), 

ἀπά (ον, δμ4) ,ο» οζδεγε 1 ἐς εοζοεξεα τοϊ λοι ἡμάρνιεμ. ὍΤΒς 

τηδαϊεναὶ [εννϊϑι οοσωτηθηϊδίῖοσβ ἃσὰ ΘαυΔ]γ δὲ ἃ ἰοβ5 ἴῃ ἰτδηϑδεπο 
τῆς νεῖϑεὲ. ϑαδά.: οι (ἴμδῖ 185, ἴς τηδπηοσ οὗ οὔθ᾿ β δαϊίῃρ) ἐς 
φη ὦ τῆρπ οἿ ῥουεγίν, σπα΄ νιαην νιϑη γέ καγγίεα οὔ τυϊζλοιῖ 

γμάρνεοης (ἰῃδῖ 185, σίπουϊ Κηοτπίηρ ἴῃς Ἰυάρτηεηϊ οὗ σοά, οἵ πίαι- 
ουἵ ἀγίῃρ 4 ῃδΐυγα! ἀεαῖῃ) ; Βδβῃὶ δ᾽ θροσίζεϑ. ---- ΕΣ Ως ΕΙΣ 
διπθῃάβ : 

ΤΈε ἰα]Πον-στουπά οἵ ἴῃε υἱοϊκεὰ γε] 45 δρυπάδηος οὗ ἰοοὰ, 
Αμὰ νεδῖτ ραϊπετεα ὈΥ ἰη]μδεῖςς. 

Βυϊ ϑυςἢ ἃ ρέηεΊαὶ δεΠτιηδιίοη 5 ἢοὶ ἰουηά οἰβονβεσε ἴῃ ΡΥ. ἴδε 

υδηϑίδιοη τυεσίνά ἐοἰφενα ἰα οὶ ῬτοῦΘΌ]ς, δηὰ ἴῃς αἰ βίου οὗ 
τῆς ,ηἴοιυ-ργομπαῖ τετηδὶῃ8. --- Τῆς Ηδεῦτενν ἴοχὲ Ἄρρθᾶσβ ἴὸ Ὀς 

οοττυρὶ Ὀεγοπά εἰηεπαδἤοη. 

24. Τιιὸ τοὰ 1ῸΣ οἰἱ]άτϑα. 

Ηες νδο φραγεβ δἰ5 τοὰ δαῖες δἰβ βοῦ, 
Βαϊ ἢς ψῖῆο ἴονες ᾿ἷπι ομδδεῖβεβ πὶ, 

Απαιοῦῖς, φυδίεγπδγυ-ΟΓΏΔΣΥ (ΟΥ̓ [ΕΓΔ Γγ). «5234»: Ξξ ψπιδοϊάς, 
[αἰ]5 ἴο υϑα (ἰξ ἀο65 ποῖ πιεδῃ “568 5110 Π]γ᾽᾽) ; 966 το" 11 175 
δι 24} θη. 222 Ψ το} Ἰοὺ γ)}, Ολατῆδτες ἴα 1, “εεξς τοί 

ἐλαςδεονιοηΐ, τε ἀςα}5 (τ ἢ Ὠἷπλ) ΌΥ οἰδϑεβεαςηϊ ; ἴῃς νετῦ ἄοεβς 

ποῖ οσοπίδίῃ ἴδς ᾿άε68 οὗ “ οατῖγ, ὈΘμλ65, ἀ Πρ πεν " (Όε. ΚΥ͂. σἀ}); 
866 ποῖεβ οὔ 1τὉ γ}} 87 115, ΤΏ Ῥσονεγῦ 5:ΠἸΡ0Ϊ]Υ οοτηταδηα5 
ῬΟΟΙΙγ οἰ αϑεἰβεπιεηϊ 45 ἃ τηθδῃ5 οὗ ἰταϊηίηρ ; ἀεῖα1}5 ἂτς Ἰεῆ ἴο ἴΒς 
Ἰυάρταοηις οἵ ραγεηῖϑ ; ου οὐσεδεέηιση 3686 ποῖεϑ οἡ 1ὖ ἡ. ϑίγαιϊας 
βαυηρβ τὲ 22᾽5 2.5 207, τῆς τερυϊαϊίοη οὗ Ὠϊ. 215 5 (ἰπβθϊ] ἔοι 
οἵ ἀδδῖῃ οὔ 4 αἰϑορεάϊεηϊ 500) βδθεῖηβ, ἰὴ ἴῃς ἰαΐεσ ροβίεχιίδη 
Ρεποά, ἴο δᾶνς (]]1εἢ ἰηῖο ἀεϑιυείυάς." 

ΦΟη τρεϊδοάς οἵ οογρογὰὶ ρῥυπίββιηςηὶ οὐ οἰἰϊάγοι διποῦς ἴδε Οὔγϑεῖκς δὰ 
Ἐοιηδῃβ β8εςε Βεοίκεσ, Ἅδανγέοίε:, Ἐχς. ἴο ὅς. 1, δηὰ Οαΐίμς, Ἐχο. 11 ἴο 56. 1, δηά 

Α. Ζίτωυθοσο, ΤᾺς δἴοσες ζύὺε 97 ἐδε Απείενμέ Ογεοῖς (ἀαμε]. οαλ ἴ86 Οετζι. οἵ Η. 
Βιάτομεσ), Ὁ. οδ; ος Οδίωεςς δηὰ οἵδες δρορδίδμερτος γοϊδιίίη ἰο (δἰβ ροίηι Ξε 

. Μαϊδδ. 
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35. Βοϊοϊίου οὗ τἰκμίδοιεηθες ἴο ΦΌΡΡΙΥ οἵ ὈοὰΣ]γ πδδίε. 

Τῆς τἰρδίεουβ Πα8 ἐπουφῇ ἴο 5βδιἰϑγ ἢἷβ δρρεῦϊε, 
Βαϊ τῃς ᾿νἱοϊκεὰ Βυαβέετβ Ἰδοὶς οἵ ἰοοά. 

Απειβεῖῖς, τοτπᾶσγ. [ἀἰ.: τάς γήρλέεοιις ἐαξς (ΞΞ: μα5 ἰοοὰ ἐπουρἢ) 
Ὁ “2{ὲ ταδεδίηρ 97 λὲς ἀῤῥεϊέε, δε’ τὰς δεδν 97. τΖῴε τοϊεξεα ἐαεξς. 

Οἱ ἀῤῥεδίς (-ΞΞ δηΐπιδὶ "6 οὐ 580.}} 586ς ποίθϑ οἡ 6 εἰ, βεδν ἰ5 
τὴς τὐἱάά]ε ρατὲ οὗ ἴτε Ῥοάγ, ταγοὶν τῇς οὐεγ βυγίαςς (Τοῦ 40). 

Οδηῖς. 732), υϑυδὶγ τἰῃς ἱπιογίοσ, ἱπουάϊπρ ἴῃς ποῦ (αεη. 253 
α4.) δῃὰ τῇς σαν! οοπίδίηϊηρ ἴῃς Ὀονεῖβ, τερατγα α 85 ἴδ βεαδῖ οἵ 
Ἑεηεσαδὶ ἔεεϊϊηρ (7οὉ 20) οἵ 458 ἴῃς τεςερίδοὶς οὗ ἑοοὰ (Βεζε δηά 
1859, οἡ ψΠΙΟἢ 566 ποῖθ) ; ἴξ ἴδυβ σοπηεβ ἴο βίδῃά ἔογ ἴῃς τηδῃ 5 
θεω ΟΥ ῬΕΙΒΟΏΔΙΠῪ (ψ 17})}, οὐ ἴῃς σοτηδίπαϊίοη «σε σηα δελίν 

Ἔχρτεββοβ ἴπε πῇο]ς Ὀεΐηρ (ψ 31.)}2), ΤΏ τεέεγεπος ἴῃ ἴῃς ῥγον- 
Στ [5 ἴο ἴῃς 5δἰἰϑέδοϊίοη οὗ 411 ὈοάῚΪγ πεεάϑ, ἰοοά 5ἰδηάϊηρ ἴοσ 41} 
ἴδε ῬΒγϑίοδὶ πθοαββασίεβ οὗ 1  --- ποῖ ἴο (ἢ 83 ἰ5Δο[ίοη οὗἁ βρίγἰτιιδ] 

Ὡδςάς, οἵ νὨϊΟἢ ἴΠ6τα 15 20 βιρροβίίοη ἰῃ ἴῃς πογάβ; ἴῃς ἱηνασγα 

11π οὗὨ βρίσταδὶ ἐχρεγίεηος ἰ5 δυἀεὰ ἴο ἰῃ Ῥχον. αἰννᾶγβ ὑηπάθγ ἴῃς 

Ἑδηοσαὶ ἰεττηβ τυΐραονι, γα 97 γαλιυεᾶ, διὰ τὰς ᾿ἰκο. Οἱ ὈσαΙγ 

ςοταρεηβαϊίοῃ ἰῃ ἴῃ 5 116 8566 ποῖεβ Οἡ ιτὖἷϑ 8. 21.5 οἴο.-- ΤΏς ἀ15- 

Πποῖμεθα οὐ ἴῃς ῥῃγαβεοϊορυ οὗ (μἰ8 νεῖβε Ὀστίηρβ οὐ ἰπῃ 58δγρ 

τε] οῦ τὰς ἱπαϊϑεἰποῖμε85 οἵ ν.3,, 

41. Ἦ 0 νυν; Θ᾽ καταλήμψεται ἀγαθά; τεαὰ 39 55) (Ετν. ΚΑπιρ.); Βί. 
ποῦν; ΟτᾶϊΣ Ὀντν ὈΡῚΣ Γ᾽; [ΑΡ. ϑαρρεβὶβ ἐμαὶ ἴῃς νγογά νγαὰβ υτίἴει ὅσ, 
ουὲ οἵ ψῃϊς ἢ 6 πιαὰς )Φ"; ]ᾶἄρ. τερατάα Ὁ)0} δ8 ἴῃ  νογὰ γεδὰ ὮὉγ 6, τηϊξυντιἰπρ 
οἵ οὔ". --- 38. Τὸ υπάετείαπα Γιγὴν 88 ξυδ). οὗ ὅπ)" 8 ἀπηδῖυγαὶ απὰ ἀππεοοββαιγ. 
Βείοτσε 30 Β[. ἱμβεσῖβ ϑκ, Ὀυϊ οἵ, 123. --- ἢ, ΑὐΠ]γ, μλϊος εἰ περοίες. --- 38. (Ὁ τλῦγ 
Ῥε Ῥαβεὰ οὐ ἘΞ: δίκαιοι (7ἄφ. Ὀγ", ἕοτ 3, οσ ιν") ποιήσουσιν (ρετι. Αταπι. 2} 
2α:: σις, ἴον ἮῚ 05.) ἐν πλούτῳ (ἘἘ) “Σ ἰακα,, ἰαῖκεπ ἃ8 -- τυεα μά) ἔτη πολλά 
(Ξ ΙΆ 50), ἄδικοι δὲ (τες τεπάετίηρ οὗ ἘΦ Φ.ν, ἴο Ὀτίπρ ουἱ οοπίταδι τα 

δίκαιοι) ἀπολοῦνται (-Ξ ἮΝ τιρ0}) συντόμως (ρετῇ. τες τεηάετίηρ οἵ Ἀὲ κ΄ 3 
ἘΞΨΌ, ῬΟΒΒΙΟΪΥ Ξε Ὀκπρ, οταϊἰης κὉ2). 5 -- (ῦ, ἐχοερὶ ταὶ ἴῃ 5 ἰξ μδ5 ρεγίρῃ- 
ταϑὶς ίος 2007 ἱπειεδὰ οἵ γήρλδεσμς, ἀνὰ τεπάετα Ἐ᾽ ὕ5Ν ὉΥ ΥἹΣΊΝ, δπὰ ἴῃ ὃ αἶϑο 

828 ΥἼ3ῈΝ, ψἘΪΟΒ, Βονγενεσ, Δ  Ὀς δβουῖδαὶ εἴτος ἔοσ γ12Ν (Ρ᾽πϊ.). ὙΤμε Νυβ8. 
Δρρεδς ἴμυ5 ἴο δυρροτῖ ἴῃς ἴεχὶ οἵ 3., Ὀυϊ ξυγηΐδῃ το βυρρεβιίοηβ ἕοσ ἰΐβ 
«πιεπδαιίομ. --- ΕἸδηκ. τεδὰβ ὈγῚ ἕο Ἐὴ τιν, διὰ ἴαῖκεβ 7)" δβ -Ξ τυοσλζξ ; 1819. 

Ἰδϊῖες ἰς βεῦε δασά, δηὰ ἴῃς τεβυ τίη οουρὶεῖ ἰς υαπβαιϊδίδοϊοτγ. ΟἹ θ᾽ βεὲ 
ΒΗΒ.--9.. Ὁ πορ νι, ν᾿ πτ ἴσο οὐ]εςοῖς, δὲ Ὁ, 2 Κ. 1033; ἴδε καβ. 

τείετς ἴο ἴπε βοῖ, οὶ (Εν. σ..) ἴο Ὁ. --- ΘΟ ἐπιμελῶς ταιδεύει, ῬτοῦΦὈ ποὶ 
τεδάϊηρ οὉ (Ρίεἰς.), Ὀυϊ τακίην “Φ 28 - “εξ εαγεγοδν, διὰ τεμάετίηρ ἴδε 
Ῥδταδε δοζοσγάϊηφ ἴο Οτῖς, ἰάϊοτα (19 ἘΝ, δοοοτάϊηρ ἴο Επρ. ἰάΐοι). Τὶς 
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ἱποοιτεςῖ τεβδεστίηρ οἵ ἽΠΦ ἰς Ἰουβὰ ἴῃ 35 ( ῖοΒ -Ξ Θ, εχοερὶ {παῖ ἴ ἐχρεεσθεῦ 
τὶς δυβ.) δ (00) Ἐ, (ἐνέσν εν) δηὰ δὴ δποηγιοους Οτἷ. τς. (ὀρθρίζει, ἴα 
Εἰεϊὰ), διὰ ἰς οὈνἱ ομδὶ ἀὰς ἴο ἃ ευρροεεὰ ἀετίναϊίοη οἵ [δὶς Ξξἴεπι ἕτοτα ιν 
δινα (80 ϑαδὰ. Ἐδδῃ]). --- Οσᾶϊς βυρρεεῖς ΥἼθ Ὁ ΓΙ ΎΥΡ2 οογγεοί δὲσε ἐν (Ἀπ) 
γοιμά, Ὀπὶ ἴῃς οἰδειφε ἰδ ὈΠηΘοεβεδΙ.--- 38. ἘΠ 102); (Ὁ ψυχαί, ρετἢ. ἘὈ7 
δεεϊσηϊ]δϊίου ἴο 5, “3 θείῃ ὉΣυΔΙΙΥ τεμάετεὰ ἰῃ (Ὁ Ὁ κοιλία (ο ᾿ΑΣΘΕΙΦΒΕ 
Βεῖε); 95.8.58 νὐὉὁ (Ηεν. σ, 7ες. «158, Ἐ, νον. 

ΧΙΡ.1. Ὑράσα δυὰ 2011} ἱπ 16 Βοχβο. 

Τὰς ΗδεῦὉ. τεχὶ [5 ἰῃ ἀϊδϑοστάεσ, δηὰ ἴῃς ὑσοροσ ἔοστα 15 ἀουντ, 
Τῆς ἈΒρκοεϊνεά Τεχὶ τεδᾶς: 

ΤΒε νῖβε διηοηνρ πνοϊθε Ὀυϊὰ (ενεΥ οὁπ6) πες ἢουδε, 
Βαϊ (ΟἸγ τὴ μος βδηὰβ ἴεατς ἰξ ἀονσῃ. 

Τῆς ἐπωρτοῦδΌ]ς ςοἸϊοσδιίοη οὗ οοποτζεῖς δηᾶ δρδίγαος (τοίρε διὰ 
,οῶϑ) τῶν Ὁε ροὶ τιὰ οἵἉ ὉΥ 5:15 ῆϊ σμδηρεβ οὗ ἰεχῖ, 5 ὉΥ γεδάϊωρ, 
ἴῃ ἢγχϑβι ο]., “ὰε τοϊτάρνι 67 τυονεδη (80 ΤΩΔΏΥ τεοεηϊ ἘΧρΟβί[Ο 5), ΟἹ, 

ἴῃ βεοοῃά ο]., δ ,γοοελ (Απο. Ντββ. ΕΝ.). [ἢ 41} ἰῃεβς τεδάϊηρε 
ἴδε τείσγεπος ἰβ ἴο ἴῃς νἱΐε 45 τρδηδροσ οὗ Ὠουβεῃοϊά δῆδισϑ, 85 ἴῃ 

41:-02οὔνῪνἂμι πεσε, ἰηάεςά, 25 ἴο ΠΟΙ δοῖβ 886 ἰ8 Ἷδ᾽]εὰ αῤαδέε, ἀαπιὰ 

«οἷδε ἴῃ ὮΦΥ νογάβ οἡἱγ, Ὀυϊ ἴῃς ἀϊβετεῃος ἰ5 οἱ βἰρηίῆοδληι. ΕἸ5ε- 

σθεγα ἴῃ ΟΤ. ἴδε ερ πεῖ τυΐδέ, υ564 οὗἨ ποπιδη, ἰπἀἰςαῖεβ βαρδοῖν 
6 }υ. ς5.25. 1τ4᾽ 20.553), ἀτιἰδῆς 5.}}} (Εχ. 355), οὐ ἴῆς ῥτοίεββίοῃ 
οὗ τοουσηοσ (7 ἐγ. οἰ 17), ΤΉῊς 56ῆβε τΩΔῪ ἴμι8 μετα ὃς: ἰζ ἰ5 ἴῃς 
νὶβάομι οὗ ἴῃς νῖΐε ἐβρθοὶα!ν τμαὶ ϑεουσγεβ ἴδ ργΟθροΓΥ οὗ ἴδῃς 

δπουβεμοϊὰ. ΤῊΪ5 ᾿πιεγρτγεϊδοη, πόυγενεσ, αϑϑίρτιβ ἴῃς τς ἃ τόϊε 
ἩΥΙΟὮ 18 τόσα ἱτηροτσίδηϊ ἴμδη ἰ5 ἰπμαἀϊοαῖοὰ οἰβεγῆοσε ἴῃ ΡΥ., δηά 15 

ἴῃ ἰἰ5ε] ποῖ ρτόῦδθὶε --- ἴῃ τηδὴ ἰβ ἰῃ ΟἿ᾽. ἴῃς τόσες ἱπιροτγίδηϊ 
Ῥεϊβοῃ οὗ ἴῃε ἔδυ. Α δίπλρὶεσ βίδίθυλθηϊ οὗ ἴῃς ρεποαὶ εβῖ- 
οἴδποΥ οὗ ἴῃς Πουβονηδ ΤΩΑΥ Ὀε ψαϊπεὰ Ὁγ ἔυσῖθοσ ομδηρεβ οὗ ἴῃς 
τεχῖ, νὰ τῆς ταβυϊδηῖ τεδαϊηρ : 

Α νῖβε οσηδῃ Ὀ0115 Βοῖ βουδς, 

Α (οο 58} πτοσηδῃ νυ Πότ μδηάκ ἴ6815 ἰὶ ἀονγῃ. 

Βυίδάς λον ἄομδε -Ξ μίας μ ἀφν λομεελοίά, ---- 1τ 15 Ῥοββί 6, πουν- 
ενοῖ, τμδὶ (45 9ο᾽ 245 Ξυρρεβῖ) ἴῃς νοσά τὐσγθη οὗ ἴῃε ῥγεβϑεηὶ ἴοχὶ 
δ ἃ ρίοββ οἡ ἴῃς ρἷα. δὰ]. τυέρο, δῃὰ βῃουϊὰ Ὀς οὔϊτῖεά. [, ἔωτς- 
τῇσι, νὰ σὔδηρε τοῦδέ ἴο τοΐσάον δηὰ οὐηἱὲ ἴῃς ὉπηδΟςββΆΓΥ 6Χ- 

Ῥταββίου τοῖδὰ ἀδρ λαμ, νὰ Ὦδνε ἴδε σοπάοτηρ : 
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Ὑ ράοαι Ὀυΐ]ὰ5 ἴῃς ἤουδο, 

ἘΟΙῚΥ ἴεαῖς ἰξ ἄονσι. 

ΤὮς εἰλϊειθδης ἴμδη 15 ἴπαὶ τϊβάοτι 5 σοηβίσυςενςε, (ΟἹ ἀςδίσας- 
ἔνε, οὗ ἴῃς ΔΠΗΪΥ δηά τ Ὀςβὶ 6. ΤΉῊς οδ]εοϊοη ἴο τι ΐ5 οτηδη- 
ἀδιίοη ἰ5 ἰδὲ νυϊἱβάομλ δηὰ (0Ο]γ ἂγὲ ποῖ ρεγβοηδεὰ εἰϑενθεσγε ἴῃ 
οδι8. 190-29; δὴ ἰβοίαϊςὰ οἂδε γαϊσαϊ, δονενοσ, ὁσουΣ. --- Τῆς πογὰ 

τυονεέη Ὀεὶηρ οταϊτοὰ, (ἢς ἤχει Ἰἰἰης οὗ [15 οουρίει ἰ5 ἰἀεδητίολὶ 
ψὶτἢ ἤτοι "᾿ς οἵ ο᾽, ἔτοτὴ νοὶ ἴξ πλΔῪ πᾶνα Ὀδεη τακεη, δηὰ ἃ αἱξ- 
ἔετεως πηϑδηϊηρ αίνεη ἰἴ. Οἵ ἴῃς ΘΧργοββίοῃ ἸΔΥῪ δᾶνε Ὀδοῃ ἃ 

ςοσζωσοῃ οἣς ἰῃ βῃοῃὶο ἀΐϑοουζθα, δῃἃ πᾶν πᾶνα Ὀδε; οἰρογεὰ 
ΌΥ ἀἰδετεηῖ πτίζεῖβ ἰῃ αἰ εγεης βεη868. 

ἃ. Ιάδρ ἐν οὗ ἱπίοατι ῦ δὰ Ρἱοίγ. 

Ηε ψ8οβε ἰτς ἰ5 ἀργίας ἔεδις Ὑδη πε, 

Βαϊ Βε ψβοϑε νγαγδ δε νηοϊςεὰ ἀεβρίϑεβ πα. 

ΑΔΟΙΒοῦς, 4υδίεγηδυυ-Ἰ ΓΔ (οσ, ἴογηαιγ). [ἀτϑ ἀξ τοῖο τυαΐξε 
ἐπ ἀὲς ψρῤγίρλδιεες (Ὀπῖ τῆς λὲς 5Βῃουϊὰ 6 οὐ τς), δηά ἀξ τυλο ἐξ 

τοίεξεα (οτοοῖϊκοα) ἐπ ἀὲς τσαγε. Ὑδαῖ ἰ5, [6 φοοὰ τρϑὴ ββονγβ ὉῪ 
διὶβ σοῃάυςϊ τπδὶ Πα στϑνθγεποοβ αοα ψῦο ἀεπιδπάὰβ ὑρτίρῃίης85, 
ἩΠῚ]ς τὴς ὉΔα τλδῃ ῥσδοι λιν 56ἴ8 ἢΐτὴ δὲ ἀδῆδποο. --- ϑυῦ)εςῖ δηὰ 

Ῥτεάϊοδῖς πᾶ δ τενεῖβαά, 50 ἃ5 ἴο τεδᾶ : “472 τυάο γεανς γαλευεὰ 
ἐς μῤγ»έσλ. .. ἀκ τοὴσ ἄξεβίδες λένε ἐς ὁσή, ἀρὰ ἴῃς τεϑυϊηρ βεηβς 
158 βυ Ὀϑιδητδιν ἴῃς 884πης 85 Ὀείοσε. ΤΏ ἢγει γδηβλίίοῃ ἀςῆπες 

τΩοσαὶ οοηάυςϊ Ὁγ ἴῃς τηδη᾽5 τοϊδοη ἴο σοά, ἴδς βεοοπά ἀεῆπεϑ 
τῆς τηδη᾿5 διττὰς τονατὰ σοα ὉΥ διῖ8 τηογαὶ οοπάυςι. Τῆς ἤχει 

8 Ῥεσῶδρϑ ἰδνοσεὰ Ὁγ ἴῃς Ηεῦτον ογάοσ οἵ ποσάβ. ---- ΟἹ ευΐεζεα 
(ΞΞ ερυοξεά, ἈΝ. ῥενυεν:6) 8366 τοῖς οἡ 2.5. 

8. Ὀϊροσθξοι ἱῃ δρΟΘΟΣ. --- ΤῊς σουρ]εῖ τεδάβ ἴῃ οὖν ΗςΌ. τεχῖ : 

1 ἰδς του οἵ ἴῃς ἰοοὶ ἰ8 ἃ Ξρτὶρ οἵ ρεϊάς, 

Βαὶ ἴδε Ἰρα οὗ 186 νηῖϑε ῥγεβετυε ἴδβεῖη. 

Τρ] Ἰοῖϊς ΔηΠ ἢ ο515, φυδίογηδλιυ-ἴἜΓΠΆΓΥ (ΟΣ, ἴεπιάτγ). ὍΤῇὰ ποσὰ 
τεηαετεὰ »ῥγὴρ οσουτβ εἰβενθεσε ἴῃ ΟἿΤ. ΟὨΪΥ ἰῃ 188, «τ, σἤσσα ἰἃ 
εἰ σηἱῆε5 ἃ 51:8}} Ὀσδηοῖ 5ποοίϊηρ ἴτοτα ἴδε βίοοϊ οἵ ἃ ἴγεε ; ἤεγα 
τὰς Ὀγδης ἢ οὗ ῥχίἀθ βργίῃρβ ἴγοσῃ [118 βίεπι ἴῃ ἴῃς ἔοοϊ᾽β τηου[ἢ. 
Τῆς ἸΏς 5: ἸρΡΪν σδαγδοίογίζεβ ἴῃς (οἱ 5 ἰδηρυάᾶρο 845 ργουὰ ; δαΐ, 

85 Ξεςοπὰ ΟΕ]. ἀςξοίατοβ ἴτε ῥγεβϑεγνδῖνε εἰἴεος οὐ μνίϑε βρθθςς, τς 
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ΤΩΔΥῪ ῬΙΟΌΔΟΪΝ ἰηΐου ἴπδὶ βοΐης εἴεοϊ οἵ ἴοο βῃ ῥγουὰ βρεεοβ 15 
ἱτπαρ  ς ἰῃ ἤτοι ο]., δηὰ τμἰ5 εἤεςῖϊ, δοςοτάϊηρ ἴο ἴῃς ρδγδι οἰ στα ἱὰ 
ἴῆε Ῥσεβεὴὶ ΗδΌ. ἴοχὶ, ἰους 65 τῆς ἔοοὶ ᾿ἰπιβο]έ ---- τὰ θ Πδῦπιβ ΟΣ 
ἀεβίσγογβ ᾿ἰπὶ (45 ἴῃ ᾿τὖ 161} 293). 1ἰ τᾶν Ὀς ἃ αυεδίοι ψῃεῖθ ες 
πὸ βῃουα ποῖ οἱ ἴῃς ἡάεγε ἴῃ βεοοῃά οἱ., ἀπ ἱπίογρτγεῖ : “τῆς 
[00}᾽5 ψογάβ ᾶἀσεὲ ρῥτουὰ (ἰπβοϊθηϊ ἰονασὰ οἱμοσβ), Ὀὰὶ ἴῃς νογάς οὗ 

ἴπε νῖβε ᾶγὰ Ὠεῖρι (ρτεβεγναῖνε οἵ οἵδμεσβ)." ΤὨΐβ που]ὰ δοοοσὰ 
Ῥεῖϊεσ σι ἴῃς ποῖ ο. ἀϑου εα ἴῃ Ῥσ. ἴο υἱΐετδῃοσα. --- Τῆς Αης. 

γΙ85., ἰπϑίθδα οὗ “φγῆρ, ἢᾶνε ροαά οἵ γοά. 1 τηἷς ἰγαῃβίδιοη ὈἊ 
δάορῖεά, τὰ πᾶν τεψατγὰ ἴῃς γοα ο΄ 2γίαδ ἃ5 πουπάϊηρ οἴμειβ (5 τ. 
Τατρ. ἔτ᾿. 81Γ. δηὰ ρεγῆαρβ Οσκ.), οσ 45 ἃ ϑοουγζε ἴο ἴῃ ἴοοὶ Ἀίτα- 

561 (Ὀς. Εδυ55, Ζδοκ.), Ξξξ α γοάδ ,ο» 2γἱάς (ΚΑτρ.) ; Ηρ (ὉΥ 
ἃ οἤδηρε οἵ ἴεχῖ) : ὦ γοα ,0.» ἀΐς δαεξ (εἴ. 265, ψετε, πονενεσ, 
τὴ6 ψοσζὰ τεηδεσοά γοχ ἰ5 ἀϊεσγεηι). Βαϊ ἴῃς ἰτδῃβδίοη γυά 5 
ἀουδιδιϊ, ἀπὰ ἴῃ ἐχργεββίοῃ 15 ποῖ αυἱῖα πδῖυγαὶ. Τῆς τοθάθπηρ 
ἡποοίσηιος (ΒΑΙΙὮ) ἰηϑιθδὰ οἵ σφρὰξ (οσ, γοδ) 18 ποῖ ῥσοῦδρϊε. ---- 
ΕἸβενογε ἴῃς 1 ρ5 οὗ ἴμε νυῖβε ᾶγὲ βαἰὰ ἴο γίνε ἰοοὰ (το), ἴο ἀϊ5- 
Ῥεηῆβε κπονήεάρε (157), οΥ ἴο Κοοὸρ Κπον)εᾶρε (ς᾽), μετὲ ἴο βᾶνε 
(εἴ. τοἾ). Α5: δε Ηδεῦ. νετὺ 8 5β'ῃρ., Πε. νουϊὰ δβϑυτης εὐέεαοηε 
ἃ5 βυ )εοὶ (26 δῥε οἵ ἐλε τοίσε, τυϊξάονι ῥγέεεγυες “λδρε), πὶ 1ἢ]5 15 
νἱοϊθηῖ δῃηἀ ὉΠΠΘΟΘΒΒΔΙΥ ; ἰΐ 18 δαβίοσ ἴὸ ἴδκε ἴῃς νεσῦ 85 Ὀ]ΌΓΑΙ. --- 

Τῆς ῥτονεγῦ, ᾿ἶἴκε των οἴδμετθ, ἀϑϑυσλεβ ἴῃς ἰΔΘΠΕῪ οὗ βρεεοι 
δηὰ τῃουριῖ, δηὰ εδποΐϊηβ ῥστυάεηος ἱπ ψοσάβ. 

4. Ἱπιροσίϑῃοθ οὗ ἴΠ9 ΟΧ Ζ0Σ [}:0 ΖΆΣΊΩΘΣ. --- ΑΠΌ εἴς, Ὀἱηλιγ. 
Τῆς ΗςΌ. ἰοχὶ τδΥ ρεσθδρβ Ὀὲ [τδῃϑὶαῖθα (85 ἴῃ ΕΝ.) : 

ἌΝ ετε ἴεγε ἀγα πὸ οχϑ ἴῃς οΥἹῸ 15 οἰεδῃ, 

Βαυϊ αρυπάδπος οὗ ργοάπος οοχηςα8 ὈΥ͂ ἴῃ βίσεωρτῃ οὗ ἴῃς οχ. 

ΤῊΪ5 ἴοστω, βονγενοσ, ἀο65 ἠοῖ ΟΥ̓͂ΕΥ ἃ ροοά σοπίταϑ᾽ ἰῃ ἴῃς οἰδιδο5 
-τ-νὸ ἐχρεοῖ: “20 ΟΧΘΏ, Ὡ0 ῥσοάυςε᾽"; ἴδε τεμάθπηρ εζαη (ἰῃ 
ἃ ῬὨγδβίοδὶ 86 056) 8 ἀουδίι! (εἰδενθοσε, Ἄχοερὶ Οδηῖ. 6, ἴδε 
ΟΣ Τ6ΔΏ8 ““ΤΩΟΓΑΪΪ ρυγε,," [0Ὁ 11 Ψ 24’, εἴς.)," δηᾶ, ἱῃ ΔῺῪ 
οδ56, ἰῃ6 56 η86 τοαυϊγεα ἰ5 ἠοΐ εἶζαπ, Ὀὰῖ φνεβέν, ἃ ταθδηίηρ ἴμδὶ 
τὰς ΗςΌ. ἴεττῃ ὭΘνΟΙ Ὧ85; ποῖ πουἹὰ ἰξ θ6 ΠΘΟΟΒΘΑΣΥ ἴο 5Ὰγ ἴῃαῖ 

5 Οη ιδς υϑεὲ οὗ ἴῃς νοτγὰ ἰῃ Οδηϊ. 69 Ξες ἴῃς Οοτημβ. οὗ Βυάδάς (1π Μαγ) δδὰ 
5ιερίπδὰ (ἴῃ Νονθοκ). ἴΙῺ Ψ 1830(41) (τε 2 5. 2231) (Ὡς οοττεβροῃάϊηρ δου ἰ5 ετο- 

Ῥιογεά ἴο ἀεβοσῖθε ἴῃς παπάς, θυ ἃ5 ἃ ἤρυτε οἵὗὨ τηογαὶ ρυ τ γ. 
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ἬΠεΓε ἴθεστς ὍΤΕ ὯῸ Οχεῃ ἴῃς οΠἹὉ ἰ5 οἰεδᾶη. Α δρῃξ οὔδηρε οἵ 
ἴεχὶ ξίνεβ ἴοσ ἴδε ἤτβὶ Ἰης τῆς τοηάεηίηρ : 

Ἄν εις ἴβοτὸ δὰ πο ὀχδὴ ἴδε ἰς Ὠ0 ςοσῇ. 

1π τῇς βεοοηά ]ἴης νὰ βῃουϊἃ ἐχρϑοῖ: “σωδην οχϑη, τοῦς ῥχσοά- 
τος," ἃ βἰαϊετηδηϊ [παι την Ὁς ροὶ ἔτοτῃ ἴῃς ῥγϑβεηϊ ἰοχῖ, βἰπος ἴῃ 6 
τὐγεηρίά (ΞΞ πουκίηρ Ῥόνεγ) οὗὁἨ Οχϑη 15 ἴῃ Ῥγοροπίοῃ ἴο “Ππεὶς 

ΠΌΠΙΡΕΓΙ; ἴΠ6 Ὀγσεοῖβε βἰδίοιωθηϊ ἰ5 ἴπδὶ ἴῃς οσσορβ ἀδθρεπά οὐ ἴῃς 

οΟχ, ἴῃε δηϊπιδὶ υβεὰ ἴῃ ῥ᾽] ουρὨϊηρ. --- ΤΏ σουρ]εὶ σἰδῖεβ ἃ ἔδοὶ οὗ 

ΔρτὶουυΤαὶ ΘΟΟΏΟΙΩΥ : ἃ ὙΥ56 ΓΆΙΤΩΟΙ ὙΠ] 8εε ἴὸ 1ξ ἴπδὶ ᾿ἷβ ὀχϑῃ 
816 ΠΌΓΔΟΓΟΙ5 Δηα ἴῃ ροοα σοηάϊοη. (τε οἵ δῃϊσωδὶβ 18 ἰγαρὶ θὰ, 
Ὀυϊ ποῖ ἔογ 1μεὶγ βᾶκθ. ὙὍῆε ἀπ οὗ Κίπάῃεββ ἴὸ ψοσκίηρ δηϊπιδὶς 
5 εη͵οϊηςὰ ἴῃ 12} Ὠϊ, 2ς", 

δ. Τἴταο διὰ ζ8166 [ΒΕ ΔΟΩΥ. 

Α τρυσινοσῖου πϊϊαςεδς ἀοες δοὶ Ἰς, 

Βαυὶϊ ἃ ίαϊδε νυϊΐηεβς υἱΐετε ᾿ἰες. 

ΑπΠ ες, ἰσσοατγ. Τῆς Ἰπουρμὶ 15 ἰἀθητίοδὶ νυ ἴηδὲ οὗ 1 257, οὔ 
ΜὮΙΟΏ 566 ποῖδ ; ἴῃ τῇδῃ τηδῖκοβ ρα]. Δ σδἤοη οἵ ἱτυϊῃ οΣ 

ΤλἸ]ϑεῃοοά. ΤΗς ῬΙονοΣ ἰ5 δἰπηεὰ αἱ ἴῃς οσίπις οὗ ἴλ]βε ἰεδι γί 
ἴῃ ἃ οουτῖ οὗ αν. ΟἿ. 6}} 14} το". 

6. Ὑ ἸοάοσΣ οὐμιθὲ ΟὨ]Υ ἴο [86 δοσΐοῦ. 

Τε δοοῆετ δεεῖς σἱβάοσῃη δὰ βπὰ ἰΐ ποῖ, 

Βαϊ ἴο ἴδς ταδῃ οἵ υπάετειδπαάϊηρ κπον]εάρε ἰς ἐ857. 

ΑΒΕ μεῖς, αυδίεγηατγ-ἰογηδιγ. ἤεεάονι τε ξμοιοζεάρε, δοαυδίηϊ- 
8πος Ὑἢ τὶρῆϊ ῬΥΙΠΟΙΡΙε5 δηὰ τηοῖμοάβ, μεστὸς ἐβρεοδὶν ἴῃ τὨϊηρβ 
τροσδὶ δῃηὰ τεϊϊρίΊουβ. ΤῊΝ ἴεγπὶ “2072, ἃ5 υϑεὰ ἴῃ Ῥτον., ἩΠῚ16 1 

15 οἴξῃ ἃ ϑΞυῃοηγιῃ οὗ τυϊεζεί, μηροαΐν, αἰνσαγβ σοηϊαὶηβ ἰῆς ο]ε- 
ταςηϊ οἵ Ἰδοῖς οὗ ποσὶ] βεσ ου βῆ 655, δη ὦ βΈθΈσα υ, α]5ο, τμαὶ οἵ ροϑβὶ- 
ἔνε ορροβίου ἴο ἱπιῖῃ ; 1 ἤεῖε βίδη 5 ἴῃ σοηίταϑῖ ψ ἢ ἴῃς »παπ 

27 κποάργείακάϊηρ, ταὶ 18, ἰτε]θοῖυ8] ϑουτίεῖν δὰ ἰησιρηῖ, Ὀαβοά 

ΟὮ ΤΊΟΓΔ] ΘΑΓΠοϑης55. ΤΣ 5οοῆει᾽5 ἀδβῖσα [ῸΓ ψἱβάοιω ἰ8 ποῖ 
ἐχρίαἰηθὰ ; ἴῃς βᾶρε τεδΏ5β, ἯΕ ΙΩΔῪ ϑυγτηΐβα, [παῖ ἢε να]υςεά ἰΐ 
Ὀεσδαβ6 ἰξ γᾶνα 5008] ρόνψεῦ δηὰ εχοϊϊεὰ δα γι ---- ἢς ἀϊὰ ηοὶ 
Ἰονε ἐξ ἔοσγ 1ἴ5 οὐ 88κε, ἢδὰ ὯΟ Γθ8] βυιηρδίῃυ στὰ ἰἴ, δηὰ ἴῆοτα- 
ἴοτε πῸ σϑοθρ ον" ἔογ ἴὲ (εἶ. 2 Τίπλ. 47: “ἐνεσ Ἰεασγηΐηρ δηα πένεῦ 
ΑὉΪε ἴο οοπις ἴο ἃ κπον]εάρε οὗ ἴῃς πὰ"). ὙΤΏσδε ἴννο οἶβδββοβ, 
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Βεῖ 88 δἰβενῃοτε ἰῇ Ρῖον., ἅτε δβδυτηξα 85 ἴδοῖβ ---- ΠΟ δίϊετωρὶ ἰ9 
ταδᾶς ἴο δηδίγζε ἴῃς ομδσγδοίεσβ, ἴο ἴγαος τἰῃεὶσ ογίρίη, οἵ ἴο ϑυζρεϑὲ 
τηοῖμοάς οὗὨ ἱγαϊῃίηρ, ἩθοσεΌΥ ἴῃς Ομς ΤΊΔῪ Ὀς 5Ξἰτεησίπεηεὰ δηὰ 
ἴδε οἵἴδες ἰταηϑέοστωδά. 

Ἴ. Τεχὶ δηὰ πιεδηΐϊηρ ἅτε ὑποετίδίη. Τῆς Ηδῦτεν ἴεχὶ τοοεα 
Ὡδλῖυγα!  τεδάϑ : 

1 τδου κὸ ἔτοπι ἴδε ῥγεβεῆοε οἵ ἃ ἔοο δῇ πιδῃ, 
Του Βαβὶ ποῖ πονῇ ᾿ἐρα οὗ πονοῦσε. 

Τῆς ἢγβὶ οἱ. [Δ5 ἴῃ Ιτηρεγαῖϊνε σο, Ξε ἐγ Ἰάσι γο. Τ ἴὶ θ6 ἰλκεῃ ἂς 
ἃ Οοτατηδηἀ ῥσΟΡΟῚ, ἴῃ βεοοηά ο]. τηυϑὲ Ὀ6 υπάετβιοοα ἃς ρίνίησ 
τῆς στουπὰ οὗ ἴα εχμοτίιδιίοη : σὺ γορα. .. )ογ λοις ἀσεΐ ποῖ οὖὄ- 
σεγυεα (ἐπ ἀρ), εἴς., Ὀαϊ τ[ἢ15 τὰς ΗςΌ. ἄοεβ ποῖ νδισαηῖ. Τῆς 
ΒΆΤΩ6 ἰβ ἴτὰς οὗ 54Δ414᾽8 τη ἀοτίηρ: σο γονε. .. εἶδε τοί ἕλοι 
πο ἔησιυ. ϑοτὰβ (ϑοδυϊ. Επτ. ἘΝ.) ἰτδηβὶδῖε:: σὸ ἐμέ δὴ 2γες- 
ἐπέ οὗ, ΜΌΘΟΝ 18 Δ] ονγαῦ]α, Ῥαϊ 1658 ΡτορΑὈΪς (1 ἀοεβ ποῖ, μονν- 
ἐνεσ, οὔδηζε ἴῃς ζοηοσγαὶ 56η56). Α5 ἴῃς οουρίεὶ 5ἰδηάβ, [ῃς 
τηθδηΐῃς ἰβΒ [μδὶ ἃ ἴοοὶ 5 πο κηονεάρε, δῃὰ πὶ ἔτοτι ἰηϊοσ- 
οοῦγδα ψ] ᾿ίτη ομ6 ραίῃ8 ποϊμίηρ. ΤῊΪΒ 15 δῃ ἱπιίο Πρ! ]ς σιδῖς- 

τηδηῖ, Ὀαϊ 186 οττι ἰ5 βίγδηρε, δηὰ ἴῃς ῬὨγΑβΘΟΙΟΘῪ οὗ βθοοπά εἰ. 
ἰ5 ἢοῖ πδῖυγαὶ --- [ἰἢς δχργαβδίοη Ζημσιν ἦε ὀσουϊα πονῆογε οἶβς, 

δῃηὰ ψε Ἔχρεοῖ ἴπε οχρίδηδίοσυ ρῆγαβθ ἐπ ἀΐρι (ἰμβδεσίοὰ Ὁγ ΕΝ... 
-- ΎΒε Αὔς. Νιβ8. ρίνε νἀτίουβ ἴυγῃβ8 ἴο ἴῃς οουρῖεῖ. Οτκ. {πίτι 
Β6ν γα] νατίδιίοηβ ἔτοπὶ ἴῃς Ηοῦ. ἰοχῖ): 412) ζλέηξε αγὸ σάσεντε Ὁ 
α ,οδελ νιαπ, δωΐ τοῖο ἄῥε ἄγε τυεαῤολς οὗ αἱδεγεῆίον, δι απϑδ[5- 

Ἰδοΐοτυ ἔοστῃ, (ο]οσεὰ Ὁγ ὅγυγ. δηὰ (νη ἃ 5] ρῃ!ϊ πιοαϊβοδτίοπ) ὉῪ 
ΒΙΟΚΕΙ! ; Τασ. : Ἡψηλάγαιν ἑπέσ ἀποίλεν ῥαὰ ὅονε ἐὰε φγέσεπες οὐ 

α )»οἱ, “ον “ἄσγε ἐς πο ἀμοισέξαίσε ἐπ ἀἰς ἄῤε, ἃ ϑίτωρὶς δῃὰ πδῖυγαὶ 
βεηΐδηος, ὉγοῦΔΟΪ ἃ ἴτεθ ἰτδηβιδίίοη οὗ οὖὐῦ Ηφθῦσγον ; 1,3. : Οο 
ἡπέρ τὴς ῥγέσεηος οΓ α ἡοοίδὰ νιαη, απαάὶ ἀξ ἔμοισς πο ἐξῥε 7 2γι:- 

ἄεπες, ἴὰ ψἰο ἢ ἴῃς νετὺ ἔμσιυς (3 ΡΕΙ5. ἰηβίςδα οὗ 2 ρεῖβ.) ΠηᾶΥ 

Ὀς ἴῃς εἰτοηδθοὺβ ἰγδηβογ ριίοη οὗ ἃ [δ η βοτδα. --- ΤΏεβε γεδάϊπρε 
8βῆον ἴῃδϊ ἴῆογα νγὰϑβ αἰ βηου γ ἰὴ τς Ηδῦτεν ἴεχῖ, Ὀαϊ ἰξ ἰΒ πος 

ΕΔΞΥ͂ ἴο ϑυρμεβῖ ἃ 58ιἰ5ίδοίοσυ οεαεηδδίίοη. Τῇδ βεοοπὰ οἱ. πυὶρμὲ 
Ὀ6 Ἧσοηΐοπηρά ἴο 20": τὐἷξ ἤὔῥε αγε ἃ 2γεείομς σάοννρρεηπί, Ὀαῖ 

τῇ ϊβ βἰδηὰβ ἴῃ 0 τεϊδιίίοῃ ἴο ἔπε ἢγβὶ οἰδιιβε, ἴῃς ἴοττῃ οὗ νῆηϊοῖ ἰῃ 

τε Οτκ. ἰβ ἤοῖ ρσοῦδοϊε ; αἴεσγ 26' ψὰ ταίρῃϊ γτεδὰ ἰὼ ἢτγθι οἱ. 

“λεγε ἴς πο λοπον ἵο α ,οοΐ, Ὀαὶ ἴΠ18 ἢᾶ5 Ὡ0 βυρροτῖ ἤοτῃ Ψνεγείους, 
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ΤΒε 5ἰτυρ]εβὶ ἐπηεηἀδιίοη, ρεσπαρϑ, νουὰ Ὀε: ρὸ γονε 266 2γε:- 
ἐη 97 α 7οοΐ, γον ἀὲς δἔῥὄἥςῖτ σο ποῖ ἴον ποιυεάρε; οἴ. το. 

8. δοπάποί πιπεὶ 6 οἀΓαίΌ}]Υ οοποίἀοτοὰ. --- ΤΆς οουρὶεὶ τοδάς 
ἢ οὖσ ΗδΘΌ. ἰεχῖ: 

Τῆς υἱβάοσῃ οὗ ἃ πιδῃ οὗ βεῦβε σοῃδβίδιδ ἰῷ υπάετοιαπάϊηρ (οτ, σοηεἰἀετίη 9) μἰς 

ΑΥ, 
Τε [01] οἵ ἴοοὶς ἱβ ἀεςεῖϊ. 

Ἐτεε οἵ ἰοοβα δῃιηεβ5, φυδίοσηασυ- ΟΥΏΔΙΥ (ΟΣ, ἴογηαγ Τῆς 
ἢχϑὶ οἱ. γψίνεβ (ὴς γίβὶ οὗ ἴῃς ρῥσγδοιίοδὶ ρῃ]οϑορῆγ οὗ ἴῃς βαβε5: ἃ 
ταδῇ οὗ ροοά 5686 5Π0ν75 ἢἰ5 γίβάοπῃ ποὶ ὉΥ ἥπε πνογὰβ δηὰ ἴῃς- 
οτἷεβ οἵ ΌΥ Ὀοϊάμπεββ δηὰ ἀϊβρίδυ, Ὀὰϊ ἴῃ ἴῃς σαρϑο Υ ἴοὸ σοπϑί δῦ 
εἰ δοϊΐοηβ, σοι ρσγεῃοηὰ τμεὶσ γθὰὶ ἱτωροσῖ, δηὰ οἤοοβα [μδὶ οουῖθς 
οὗ Ἄσοπάιποϊ πψηϊοῇ ἰ5 δεδὶ δἀδρίεα ἴο βθουγα ὨΑρρίμ688β. Τῆς τὐί:- 

ἄονι τείειτεἃ ἴο 56 Ὀγϑοῦοδὶ ϑαρϑοῖϊν ; ἴΠΟΙῈ 18 ὯῸ πιδρηϊίοῃ οὗ 

ταοσγαὶ οἵ τεϊϊζίουβ οἰεπιθηῖβ, [μουρῇ ἴῃ6 βοοοηά οἷ. τηδῦ ρειῦδρβ 
ϑαρροβὶ [πὶ ἴΠ686 ἅτε ἱηνοῖνεά. ΤῊ βεοοῃά οἷ. ἀο65 ποῖ οεσγ δῇ 

Ἔχρ) οὶ σοηίταϑὶ ἴὸ ἴῃς ἢτθί. γε Ἔχρεοὶ ἴῃς κἰδϊοιμθηὶ πὶ τὴ 6 

ἴοο!] 5ῇον5 ἢἰβ5 (ΟἿΪγ ὈῪ ἴῃ6 δῦβεῃςς οἵ τεβεοϊίοη δηᾶ ἱμβίρῃϊ ἴῃ τῇς 

ἀϊγεοοη οὗ δὶ5 αθαὶτβ, ἰηβίθδα οὗ Ὑῃ]Οἢ ἴὰ 15 ἀξεείζ ἴηι τρδγῖκϑ ἢϊτα 

--ἰλδῖ ἰ5, οσαῖ, ἀδοοριίοῃ ργδοϊίβοα οἡ οἴδετβ ; βυςἢ ἰ8 ἴα τηεδη- 
ἴῃς οὗ ἴδε ἴοττη ἰπ Ῥῖον. (8εε ᾿ἰἱ 1257 57,5 λοῖϑβ 65) «πὰ. 
τοτουρῆουῖ ΟΤ. Τῆς σοπίταϑβὲ ψουϊὰ ὃς οὈνίουβ ἱἔ ψε οουὰ ἴακε 
τῆς ποτὰ ἴῃ ἴῃς βδῆβε οἵ “ βεϊ .ἀεσερίίοῃ " (580 Βεπῖῃ. Ἐτ. Ζδοϊ.), 
Ὀυϊ τῆς ἀϑδᾶρα 5θειβ Ὠοΐ ἴο δῖον (5. γε ΤΔΥ ϑυρροβε [δὶ [δε 
8446 σἤοοβοβθ ἴο ρᾶ85 ΟΥΟῚ ἴῃς ΟὈν]ΟυΒ τηθηῖϊδὶ ἱποαρδοίὙ οὗ ἴῃς 
ἴοοϊ, ἴο ομαγδοίετίζε εἰπὶ Ὁγ ἰδ πιοσαὶ ρσγοσεάυτε, δῃὰ ἴο 5εϊρταδ- 
ἔΖε οἵ τἱάϊουϊς τι 8 85 (Ο]]Ὺ ---- (ΟἸ]γΥ, δ ΤΩΔῪ 58, 15 Ὀδβὶ ϑῃονπι ἰῃ 
ογαίς δηὰ ἔταυὰ ; οσ, τενετβίηρ Ξυῦ᾽θοϊ δῃηὰ ργεάϊοδῖς, νγὰ τῇδυ υἢ- 
ἀοτβίδηά τἢς Ἰΐης ἴο 580 ἴπδι ἀδοεῖς 18 6ββ8θ τ δ} (ΟἾΪγ. Τακίηρ ἃ 
ϑυσρεβοῃ τοῦ ἴῃς Οτῖκ., ἴῃς ᾿ς πηᾶῪ ὃς τεδά : 

ΤᾺςε (ΟἸ]γ οὗ ἔοοἱΞβ ἰεα5 ἴῃεπὶ αϑῖγαυ, 

ἩΙΟἢ ἔαΓη 65 ἃ ἀἴγεοῖ δηὰ πῖυγαὶ δηῖ 6515, ἀπ ϑῃηουϊά Ρετ- 
μᾶρβ Ὀε δΔάοριεἀ. 11 ἰ5 ροβϑίθ]ς ἴδαὶ ἴῃς ἵνο ᾿ἴπ65 ἀἰὰ ποῖ ογίρὶ- 
ΠΔ}Ὺ βἰδηά ἱοζοῖθοσ ἰῃ οἣς σουρ]εῖ. 

ΧΙΥ. 1. Ἦ Όση, ἔξπι. ρἷα. οοπεῖ. οὗ 03, ἰ5 ἱπυργοῦδθὶς βεοδυϑε οὔ ἴβε βίηψ. : 
υῦ. ἼΓ23 δῃὰ [δς ἀδεῖγ, δἰαῷ. γῦνν ἴῃ ὃ; τοδὰ ΤΌΣΓι, 85 ἰῃ οἷ, οι ΜΕΪοΝ βες ποῖα. 
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Ὀτὴ) ἰδ Ῥεεὶ οπιϊἰςὰ ἃ5 βῖοδββ ἴὸ δά). γΌσπ. 1 ἃ τοίεγεηος ἴο ψῖβε δηὰ ἔσο βῃ 
. προτοςα τγετς ἰηϊοηάεὰ, νγα Ξβουϊὰ ταῖβετ ἐχρεοῖ πορη πψῖκ (οσ πΌΣΓ ΓΚ) δοὰ 
τϑϑν. --- ἘΝ ΤΡῚΣ ἸΒΟΌΡΒ ἸορΊοδΙΥ ἀππεςεβδασυ ἄσεϑ ποῖ πᾶσ ἴδε τγιθσα (Βι.). 

Οὰ ἰμς Ψτρα. βὲε ποῖς ου ἰδἰδ ν. δρονε.- 3, Τῆς καῇ. ἱπι τεῦ τΩΔῪ Ὀς τεϊδίωςα, 
Ὧ5 ἴῃ ἾΉ 285 (οπ ψΒΙΘὮ δες ποῖς), Ὀαΐζ ἰς Ὀεϊΐετ οπτῖεα, ἃ5 ἶπ ἾὮΉ τοῦ. οἱ "Ὁ 

δες ποῖς οὶ 2156, (ὃ τεπάετς ἴδε νὉ. ἴῃ ὃ Ὁ ἴῃς ρμαβεῖνε, ασαϊπεὶ ἴῃς ρδγα]]εϊϊσσα; 
Ὦ [ατῖδεῖ πιαῖεβ οἷς βεηΐεπος οὗ ἴῃς ςουρϊεῖ : σνεδιεάασης γεείο ἐξένεεν ες εἴ εεῊ: 
Φεμηε ἀεηβίείέμν αὐ ἐο φιμὶ ἑμγανεῖ ργααΐέμν υἱα. --- ὃ. ΩΓ ὀοουτβ εἰβενβετε 
ΟἿΪΥ [58. 11], νι βετῖς ἰξ τῷ σάσοί, τέενε, οὐ ὀγαμκά , ἴῃς Ης. “ποσὰ ΤΩΔΥῪ δᾶνς δὰ 

τδς τηεδπίηρ (νΒίο ἢ [Βς ννοτὰ Βα ἴῃ Ατδιλ.) γοας ἰμουρ ἢ ἴμαῖ ἰδ ὑτορδΌ!γ ποὶ 
ἴδε δεῆδε ἤεσε, απὰ ἴδβεγε ἰδ πο πεεὰ ἴο τερδγὰ οὖὐῦ ψοζὰ ὃἃ5 Ασατηδῖς, Τῆς 

βεῆβε 2 γέάες (Βασῖὰ,, Σιννεοί. δέμά..), [ΒουΡ ἢ τ τᾶν Βανα δοόῖὴς βυρροτῖ ἔτοσω 
Αὐδῦ. (“Ὅνη -Ξ τυσλξέηρ τοίἐλ α ῥγομα ραϊ) ἰς ποῖ ἱανοτεὰ ὈῪ Αγαπι. οσ ὉῪ ἴδε 
ςοπποοϊίου Βετε; οἴ, ΒΏΒ. --- ἢ ὈθΟΡ ἰδ Ῥγο δΌΪν δου] εἰτοσς ἕοσ Ὀυοϑτι, 
80 (δ φυλάσσει αὐτούς; ἰπῃ ἴῃς αἰπλλϊδν ἔοστηβ ἴῃ Ἐχ. 1:85 Επ, 25 ἴδε 1 τῶδυ ὃς 

ταἰκυτιἰηρ οἵ Ν, οἵ, τὔῶοσε ῬΡγο δ ΌΪυ, εἸἰτόπ οι βουῖθα] ᾿ὨφετΊΟΏ. ---ἄ. ὃν ἰ5 μδ]δ- 

Ῥοεῖοαὶ βυποῦγτη οὗ "ζ. --- ΤΣ ἰδῦρε Ὁ ἰ5 δοῦρα] δος ἀθηῖ; δεὲ ποίς ἰῃ Β- Ὁ. -- 

Οπ τὰς Βτεὶ νονγεὶ ἱπ ὍϑΝ δες Οἷς. δῷ 87, 175. ΤΆε βίετω ἰβ δρραγεμῖν ἀξποι- 
Ξ. μιγνίδὰ Μοά; 10 Ῥαπορ. ὍΣΝ, 1 Κ. ςὃ (433) Ῥγ. 1511, δγουξαϊεαί τοῖδλ “οί, 
,)αμρά, απιὰ κυθεῖ. Ὀ3ν:, [ετ. ςοῖβ, α ῥήσεε τοῖεγε γ0ο(] ἐς δεβί. Βαϊ ἴον Ὅ5κ Βετε 
νε σβου]ὰ ργορδΌν τεβὰ Ὅρν, ἰαϊκίπρ' Ἃ2 88 -Ξ ορνε. --- Οπ ἴδε Μαξβ. ροϊπείηρ οἵ 
Ἃ δες Βυχέ, δε. Ογίν. --- δ. ὦ ζητήσεις σοφίαν παρὰ κακοῖε, τ- τι Ὀγῦ2 653, 
δὶς ἢ δοοοτὰβ 1655 γῊς}} μαη ΒΕ τῖτἢ Ὁ, "πο Ὁ) ἷ5. ΝΙ, Ῥασῖορ. οἵ Ῥετί. οἵ δου, 

Σαδδο. ὈΥ Ροεῖίο Ἰίοεδε, ἴμε βυὺ). ρὸ Ὀεΐηρ ἔδπι. --- Ἴ. 5 ὭΣΩ ἰδ Βετε τῆοτε 

πδίΌΓΑ ΠΥ Ἴοσε. --- ΠΥ ΤΩΔΥ Ὀε ἴδίκεῃ 8ἃ5 βεηεγαὶ Ῥγεξεηῖ, 'ῬῬαϊ, δῇες [ππρν. 7", 
να ἐχρεοῖ [πιρετί. --- ὃ πάντα, -- 59 ((ογ 8) 5), πὰ ὅπλα, -- 9 (ἔοτ ἈΦ 53). 
πῃ  νγὲ ΤΊΔῪ ρευβαρβ τεδὰ : ΓρῚ ὉΓρε᾽ (οΥ, γ10.} 101.) μὸ .3,---ϑ. ἘΠ 12-|| Βὶ. 12; 
Ὁ ἐπιγνώσεται, ΞΞ 13, οὐ ἰξ Ἰηᾶῦ Ὁς ἴτες τεῃάεσίηρ οἵ 3Ή. --- ἢ πος; ὦ ἐν 

πλάνῃ, ρεῖβαρε ἔτεε τεπάεγίηρ οἵ 3Η, ρετῆδρε -- πργὉ, ἃ τεδϊηρ Ὀεῖϊες (888 

1δεὶ οἵ 35. --- Ἰ -- ἘΠ; 5. Ἔεσπι ἴὸ Ὀε αδβεοϊεὰ Ὦγ 6. 

9. Τεχὶ δηὰ ἰγαῃβϊαϊΐου ἂτὲ ἀουδι!. Τῆς πδῖυγαὶ τευ επην 

οἵ ἰῆε Ηεὗγεν ἰ5: 
Τῆς ρυϊε-οβετίηρ (οτ, συ) ταοοῖις ἔοοϊς, 
Βαϊ δπιοὴρ ἴδε ὑρερῆϊ ἴμετε ἱβ σοοὰ-ν}}}. 

Τμε βεσοῃά οἱ. ἰ5 οἰἶεασ. Οοοί-τοὶδὶ τᾶν Ὀς ἀϊνίηε οὐ δυγηδῃ, δαὶ 
ἴῃ ἴπε ἰοτπτηοσ οἂβὲ ἴῃς ἀϊνίῃε πᾶπηθ 5 Ἐχρσαββεα, δ5 ἴῃ αἰἱ 1.2᾽ τοῦ 
1853 αἱ, μετα ἴῃς τηδδηΐηρ τουβὶ Ὀς ἴῃδὲ δπιοηρ ὑρτσιϊ τε ἴδετε 
ἰς κίηὰ {δεἸηρ ἰοναγὰ οὴς δῃοίδεσγ, οὐ (ἢ 4 5ἰσης οἤδηρε οὗ 
ἴεχῦ), ταὶ τῆς υρτίρσῃϊ οὐϊδίη τῆς ἵλνοσς οὗ οἵδεσ τηθῃ, ἴμδὶ 15, ἃσὲ 

Ῥτοβρεσοῦβ. ---- Τῆς βυδ)εοὶ οὗ ξεοοηά οἱ. (στ λ45):) 15 βυβοορτ ]ς οἵ 

ἴπο σεηδεσίηρ, Ὀοῃ ἀἰςυῖ ἴὰ τῆς σοηπεοιϊίοη. Τῆς τερτεϑεπῖδ- 
Ὥοσῃ οὗ ἴδε βδοτῆος 45 τῃοοϊήπε ἴπε 58 Γ ΗΘΟΓ 5 Ὁπεχδιρὶςά --- 
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εἰβενθεῖς ἢ 5 σοά νῆο μιαῖεβ ἀπὰ τεὐεοῖβ ἴῃ ἑοστωδὶ οἤδσίῃρβ οἵ 
Ὀαά δηά υπγερεηίϊδηϊ τρεῃ (Απη. 5 ἾἾ 158. 1.5); δηὰ ἴδε υδὺ Ποῖὰ 
υϑδεὰ ἰ5 δνΟΥ οἰβενῆοσε ουρὶογοαὰ ἴῃ σοηηθοῖίοῃ τ ϑδογιῆςς. 

Ἑυχίμοτ, ἴδῈ δηριογημεηῖ οἵ ἴδε βρϑοϊῆς ἴεπὴ ρμίεοβέγίην 
(νοι, μὰ τῆς Ἰαῖεσ τιτιδὶ, νὰ σοηδηεα ἴο ρασίίου]ασ οἥξποςβ, 

Ικν. 5. 6. 1905, ἈΝ. σχεερα::-οὔέγίηρ.) που]ὰ Ὀς βοιηενδῖ βίσαηρα. 
1 τὰς οδ]εοϊ Βα Ὀδδθῃ ἴο β8Ὺ ἰμαὶ σοὰ ἀοεβ ποῖ δοσερῖ [με 5δοσὶ- 
δος οὗ ἴδε υπητὶρηίδθοιιβ, ἴἃ του βθεῖὰ ἰμαὶ ὁ ἀϊδσεης ρῆγαβε 
νου μανε Ῥεθ σἤοβεῃ. Τῆς τεμά θείη γί νοεῖς ἡοοῖς (Ἐπ.) 
15 ποῖ πδῖυγαὶ. ϑίῃ ἰβ βαἰὰ (Νυπι. 3253), ΌῪ 115 σοῃβοαυθηςςϑ, ἴο 
Τα ΔΟἢ πιο, ἤπὰ πεῖ οοἱ (Ενν. σοπηραγεβ ἴῃς Οὐκ. Νειηθβί5), δυϊ 

τῆς 8οτῖ οὗ ρειβοηϊβδοδίοη ἱηνοϊνεα ἴῃ »ποοξς 15 νἱοϊθωϊς δηά νἱ- 
οὐ ἐχδηλρῖὶθ. Νὸογ ἰ5 ἴῃς τεμάοτίηρ γροῖς »ιοεξ αὐ γυνὴ (ΕΛ. 

ΤΏΟΓΕ 54 [ἰ5ΔοΙΟΥΎ ; ἰξ ἰβ ποῖ δἵ σή, Ὀὰϊ δὲ οἱπ (ΑΝ.) ἴπᾶῖ Ὀαὰ 
ΤΩΘΏ ΤῊΔΥ Ὧδ ΞῈΡΡοΒεα τὸ τιοοῖ, Ὀὰϊ τὴς ΗδεΌ. ποσὰ 15 ποῖ ἃ πδῖ- 
ὍΣΑΙ ἜΧΡΙΕΒΒΙΟῊ ἴοσ οἵη. Νόοπς οὗ ἴμεβε ἰγδηβἸ Δ υβ Ἔχῃ οἷς ἃ τοὶδ- 
το οὗ τβουρᾷς Ῥεϊνεθῃ ἴῃς ἵνο οἰδιβεβ, ἐεχοερὶ ὉΥ τωϑᾶῃβ οἵ ἃ 

ἰοσοςα ρδγαρῆγαβε, ἃ5: “ἴὰῆς οἥετείηρ τπιοοϊκιρ]ν Ιοᾶνο5 ἔοοἱβ υηδο- 
ςερῖεά, Ὀυϊ τὰς ἀρτρῃϊ ἀο ποῖ πιοοκ ομς δῃποῖδπεσ (οσ, ἢθθαὰ πο 6χ- 

Ρἰδίοσυ οβδσυίηρ οὔς ἔτοπὶ Δηοῖ ετ)᾽" ; οὐ, “0015 ἰῃβο ἜμΓΥ ἸδυρὮ 
δὴ ἴῃς ρυλς π πο τποῖς στοηρ- ἀοίπρ ἰπουζβ, δηὰ ἴἢυ5 Ὀτηρ Βαϊγεὰ 
ΟἹ {παπηβεῖναοβ, ΨΠ1]Ὲ διωοὴρ ἴῃς υρτρῃς ἴῃετε 15 πὶ ἰκί πάῃ 655 

τ ἰοἢ ἰ5 ἴα παίαγαὶ ρτοάυοι οἵἩ νε]}- ἀοἰηρ."--- τι. ((ο]ονσεά Ὁγ 
5.01.) : μὰφς ἀοιδές 9 φγαποσγέσεονε τοῖδὶ στε (- «1}} ον ἴῃς ἰδνν, 
11 πεοά) ῥωνέβεαδοη, δωξ τὴ6 ἀοώσες οὗ 1Δ6 γιρλέξομς αγὸ ἀκεορε- 

αὐ (ἰμαὶ ἰ5, ἴο σοα δηὰ πιδῃ) ; Ταζρ. : “ροΐς «ῥεαξ ἐπ ῥαγαόέε οὗ 
σἕρ, ὄμΖ σνίρηρ τὼς μῤγήρλέ ἐς αυον; 1,Αϊ. 5 ΑΨ. Ναῖυαὶ ἰοστηϑβ οἵ 
ἴῆς ὁουρ]εῖ πουϊὰ ὃς: 

ἙροΪδ ἱποὺγ συ, 

Οοοὰ τε Βᾶνε ἴῃς ἔανοσ οἵ σοὰ; 
ΟΣ: 

ἘροΪδ βυβες πιϊξίοσϊυῃς, 

Οοοὰ τηδῃ ἃγε ργοδρετουβ. 

Τῆς οἶδυδεβ τῇδ ὃς ἀϊδρ]ασδά ; ἴδε οτρίηαὶ τεδαϊην οὗ δεβὲ εἰ. 15 
Ἰοβῖ. Εοσ δῃθιῃεβεβ ἴο ἴῃε οἸδιιβεβ 566 σἰὖ τε, 

10. Τιε Ἐξσοεϊνεὰ ἰεχὶ ἰ5 ἴὸ Ὀς ᾿:δηβ]αϊδά : 

Ἐνεῖν Βδασῖ πον ᾿ἴ5 ΟΥ̓ ΒΟΥΤΟΥ͂,, 

Απὰ το οἵδεῖ βῇβδγεβ [8 )ογ. 
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Ἑοτῦλαὶ δηθιμοβίβ, τί ἰάεπ  Ὑ οὐἠἨ τπουρῃΐ, ᾳυδίεσηδεγ- [ΓΔ Υ 
(οσ, ἰδγῃδιγ). [μἴ.: “6 ἀέεαγί ἄποιος ἐξ σισπ δέεγπέις, ἀϑπα πϑ 

αηρε, εἴς. ἴδαγέτε ποῖ ἴδε δμποομπδὶ πδίυγε, Ὀὰϊ ϑἰταρὶν 
"νη. ΑΦ 5:Ὡρ]ς 5ιδϊειηθηϊ οὗ ἴῃς ἔδυ αν ἕδοϊ {παῖ Ἔν ΟΙΥ͂ πλδπ ἴῃ 

διἰ5 ἄξερεσ ἐδεϊηρ 53ϊδηὰς δἰοθθ. ΑἹ] ἐχρεγίεηοςβ σὲ ἱποϊυάεα, 
ὉὈυϊ ἴῇογε ἰδ πο βϑρεοίδὶ σείδγσθῃσβ ἴο τλοσαὶ οὐ τε] ίουβ ετποῦου ; 
τδῖποσ (ϑίπος Ὧ0Ο ταὶ σίου οὐ εἰ ιῖοδὶ ἴδγηι 5 υ564) 11 ἰ5 ἴῃς σοι;- 
τῶοῃ, ὀνειγάδυ ὄχρουίεπος ἴμδὲὶ ἰ8 Τ,ΔΙΏΪΥ οοηϊειορΙαῖοα. ΤΏϊς 
βἰδιεηθηῖ οὐ ρὈβυοῃοϊορίοδὶ ἰβοϊδιϊοῃ ἰ5 ποῖ δἷἵ δ]] ἰῃ οοπῆϊοϊ σῖῖὰ 
τῇς πδίυγα] ΟὈἸΙρΔΌΟΩ οὗὨ βυιρδίηυ ψιἢ οΟἴθοΙβ, 85 Ἔἐχργεββεά, ἴογ 

Ἔχδῖωρὶς, ἰῃ Βοπι. 1.2.5, ΕῸΣ 5᾽ γα] γ ρσονεσὺβ ἀπο ΟἴΠΕΓ πδιίοης 

8ε6 Μαίδῃ. ἴῃ Εῃρ. : “ἜΥΟΣΥ Δ ΚΠΟΝΒ ἤογα ἴῃ 5806 ΡἰΠΟΒ 69." 

- Βίοεκε!, οα ἴῃς ρτουπά παῖ ἰϑοϊδείοη ἰ5 ἡδίυζαὶ ἴοὸ βοῖτονν, ὃδαῖ 

ποῖ ἴο ᾿ογ, οτηΐῖϊβ ἴῃς ποραῖῖνε ἰῃ βεοοῃά οἱ., δῃὰ τοδάβ : δέδεγε 
σλανγέ ἐς 7ον, ὉὈαϊ ἴῃ ἀηίνοτβα ν οὗ ἴῃς ΗδΌ. τεχῖ βθεπι5 ῥτγείει- 

4Δ0]ε. Τῆε Αης. Κτβ5. βᾶνε ἴῃς περαῖῖνθ. Αϑ βεοοῃά ἰΐης ἴῃς Οτκ. 
μᾶ5: αμϑπᾶ τυΐφρ ἦέ γζοίεες, ἀφ λᾶς πο γε ισελέῥ τοίξὰ (οτ, ἑλέγε ἐς 

πο νηρΐπρ 67) γάρ, ἴπὰ δοοογάδηος σι προ τὰς οουρίεῖ 
ταϊξϊ Ὅς τεπάογοά : 

Ἐνεῖγ τπδῃ ἸπποΟΥγΒ Πἷδ ΒΟΙσΟΥ,, 

Απὰ (ἰδετγείοσε) τῖτὰ Ὠἰδ [ΟΥ πο ῥγϊὰς ἷς τυϊηρὶεά; 

τῆαϊ 15, [86 τοι}οι γᾶηοα οὗ 5ΞΟΙΤΟΙ͂Σ τη8κ65 ΟΥς τηράσοὶ δηὰ ταοά- 

εσδῖα ἰῃ Ἐπι68 οὗἨ ργοβρεῦ Ὑ δηὰ ᾿οΟΥ (3εςε, οἡ ἴῃς οἴπεν παηὰ, Β5. 
᾿1ἦ). ΤῊΪβ ἰ5. ἃ ῬΓΌΡΕΓ βθῃττηθηῖ, Ὀὰϊ (ενεη δῆεσ ἴῃς οἴδησε οἵ 
σγαπρε» ἴο ῥγ᾽ά4) ἴῃς σοπδιγυσοη (τολδη σης ἔποιυς, οἴς., φέξη, 
εἰς.) ἰ8 ῃοῖ παίυγα!ν βυρρεοθίεὰ ὉΥ ἴῃς Ἠδῦτεν. Ο,, δονγενεσ, 
ν." οὗ 1158 οβαρῖες. --- Το ἴῃς ἔοσπα οἵ τῇς Ηδςῦ. ἰξ δας δες οὗ- 
ἱεοιεὰ ταὶ τὰς ἰάδθα οὗ δηοίοῃδὶ ἰβοϊδιίο ἰβ ἐοσγεῖζαη ἴο ἴῃς 
τῃουρῆῖ οἵ Ρτον. ; Ὀὰζ ἰξ ἰβ ἀουδτι! τ μεῖῃεσ (ἢ ϊ5 18 ἃ 1635 Ῥγοϊαῦὶδ 
οοποςριίοη ἔογ ἴπ6 βᾶροβ ἴμϑη ἰπᾶΐ οἵ τῃς6 Οτεεῖ. 

11. Τὸ φοοὰ οπάθτο, (6 Ὀδὰ μᾶ86 ΔΊΤΑΥ. 

“Τῆς ἢουδε οὗ ἴῃς νἱοκεὰ ν1}} θῈ ἀεβιτογεά, 
Βαϊ δε ἴεπὶ οὗἉ ἴδε ἀρτῖρδι ν»}}]} βουτίεῃ. ᾿ .ὰ 

Απετμεῖς, τοτηατγ. Αὔριο τ ἤξηιζ, τ ἀνγοΠηρ-ρίαοσ, ἱποϊπάϊη ἔλα 
(Ἀταγ- 1, ἀπά τἢς, ἰοτϊαηθ5 ἰῃ ρεπογαὶ. Τῆς πογὰ ὅρη ἰβ ἃ ευγ- 

νῖναὶ ἔγοτη ἴῃς οἷά ποτηδαϊς τἰπια ; ἴῃς οἷά ταὶ! γί πρ-ΟΥ τγᾶβ : “Ὁ 
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γοῦσ ἱεηῖς, Ο 15Ξγδεὶ "" (2 ϑδτ. οὶ ᾿ Κ. 12). Οχ τὰς ἀοοίτίης 
οὗ Ρειπωδῆξηος Δηὰ ἱπιρειτηδῆοθηςα 566 Ποῖς5 Οἢ τ ἢ σὰ 

18. Ψίοο ἰ8 8 σοδὰ [παῖ Ἰοδὰβ ἴο ἀδβίδ. 

ΤΒετε ἰ5 ἃ ὙΑΥῪ [δὶ δεεῖως βίσγαϊῃϊ ἴο ἃ πιδῃ, 

Βυὶ ἰῃς επῃᾷ οἵἉ ἰξ ἰς [ΒΞ τοδὰ ἴο ἀςδαῖῃ. 

ὝΟΣΏΔΙΥ-Ὀΐματγ. [ἀΘΠΕ ἰῃ 5υ )εοῖ, ΔΗ Π6 518 ἰῃ ῥτεάϊςδῖς, Ξε ἃ 
ὙΑΥ 56 εΙ ΡΥ βιταϊρῃϊ, Ὀυϊ το α]γ ἐδιδὶ ""; οἵ, σοιῃρ]εῖς δ τ ἢ 65,5, 

Ξε “τῆε Ὀερίηηΐϊηρ οὗ ἴῃ ὙΔΥ ἰ5 βιταἱρῃῖ, [6 ἐπα οἵ ἰΐ ἰ5 ἀβδίἢ." 

Τῆς ἤρυγε 15 ἴῃδὶ οὗ ἃ ᾿ούγῃευ, ἴῃ οι (ἢς ἰτανεῖϊοῦ ἱπλαρῖηεβ 
ἴαὶ Ὡς ἰδ Ρυϊβυΐη 4 σὐσισλί ραῖῃ ἴπᾶὶ Ὑ1} Ἰεδὰ ᾿ΐπὶ ἴο ἢΐ5 

ἀεϑιγεα ροδὶ οὗ ϑυσςθβ8 δΔη Ὠδρρίπα88, Ὀὰϊ ἤπάβ, ἴοο ἰδῖς, ἰδὲ ἴΐ 

Ἰεαὰβ ἴο θαυ] ἀδδίῃ, τπαὶ 15, ἴο ἴῃς ἀδβίπιοϊίοη οὗ Πδρρίμδβ8. 

Τῆς 5υνϑατυθοη οὗ ἴῃς εἰς] ἴδττῃ γησάζ (ΕΝ.) ἕοσ εσήρλ ΔΌΔη- 
ἀοηβ ἴδε ἤσυτε. Τῆε τθουρϊ οὗ ἴῃς Ῥτγονεσὺ ἰ5 (ῃς ᾿ΠΠυϑῖνα σμδτ- 
δοῖεσ οἵ δὴ ἱπυπιοσαὶ Ἰἰε : ̓ξ 9εθ8 ἴο Ῥσζοϊωηΐβε ψεδι τῇ, ρόνοσ, 
ΒΑΡΡίῃἊβ8, ἢ ]]Ὲ ἰϊ5 ἱπον τα θ]ς ἰβδὰς 5 ἀδϑι ΟΠ Ὴ --- νυ] Κα ἢ 655 
[Α115, τὶ ξῃῃϊεουβηθ85 διιοςςεβ; 8ε6 253 οὐ 5 ,)5 018 τοῦ α],; ἴῃς 

οουρϊεῖ σου ἀραίη δ τόξ. Τῆς ῥγοοα}ββ οἵ τῃεϊμοὰ οὗ ἀεϊ]υβίοῃ 
15 ποῖ ἀεβοσιρεά. [1}ἢ βεοοῃά οἱ. ἴῆς Ηδεῦ. πα5 ρίυγ, ταν: (οσ, 

γοαα). 1 τῇς τεχὶ Ὀς οοἴτοοῖ (τὰ 5ῃουϊὰ ρογμαρβ τεδα βίην. 
πὶ Τάγρ.), ἴῃς ΡΣ. 15 ροεῖῖς σοποορἕοῃ οὗ ἴῃς τοδὰ 85 ἽἿοῃβίὶβῖ- 

ἴηρ οὗ πυπιογουβ ῥρϑίῃβ ; ἰΐ ἰβ ἠοῖ ἰηϊεηἀεα ἴο ἱπάϊςαῖε τμδὶ ᾿αταο- 
ΤΑΙ Ἰοδ 45 ὈΥ ΤΏΔΩΥ ραϊῃβ ἴο ἀθαιϊιῃ, νῇϊ]ς ἴο 16 ἴθ ογα ἰβ ΟὩ 6 ΨΑΥ 

ΟὨΪγ ; δραϊηβιὶ [15 ἱπιεσργείδιίοῃ 15 τῆς βίηρ. ταν ἴῃ ἤτχϑι οἱ. (οἴ 
Μι. η15}). Οστκ.: τῶε “μη οἵ ἐΐ σοοός ἐμέο δε ἀεῤίὰς ὁ, Ηαόες. 
ὙὝΒοτζε 8 ὯΟ0 τείεγθησς ἴο Ῥυηβδσηθηϊ ἴὴ ἴῃς οΟἴπεῖ ποῦ, Οἡ “η"4] 

866 ποῖε ΟἹ ο΄. 

18. ΔΙοσπδίίοι οὗ οὐ δηὰ δΒΟΙΤΟῪ ἴῃ πθμιδη 1176. 

Ἐνεῃ ἰπ ἰδυρῃῖεν ἴΠς Ὠεατῖ τηαῦ Ὀε 58ὰ, 

Ἀπὰ (δε επὰ οἵἉ )0Υ τρδῦ Ὀε Βοιτοῦν. 

Ἰάδητίοδὶ ραγα δ! ῖβπλ, Ὀἱπαγγ-Ἰ τσ (οσ, [εσηδιγ). Τῆς ἴεχὶ ΠΥ 

Ῥε τεῃάεσεὰ τ... 2 2ὲ ἀεαγέ ἐς τα. .. ἐλε ἐπα. .. ἐς εογγοιῦ. 
Τῆς Ρῥτονεῖῦ ν1}} [ῃδἢ βᾶῪ ἵπᾶΐ 7ΟΥ αἰνγαγβ ῥρᾶ8565 ἰῃϊο βουτσοῦν, ἃ 
Ῥεββιτοϊβας υἱίεγδηςσα, Πα Ϊν ἴῃ ρδος ἰῃ τῃ15 Βοοκ. Νογ ἄοεβ ἴῃς 
5δΆ8.6 ΤΆ ἴΟ 58Υ τῃδιὶ ἴῃετα ἰ5 ἃ ἀεερ- γὴν 58 4η655 ἰὼ ἴῃς Βυϊηδη 

υ 
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5800} πῃ] ἢ βργίηρβ ἔτοτη ἃ β6η8ε οἵ ἴῃς νδῃϊυ οἵ ᾿ς (Πς.). Τῆς 
5 ἃ σοῃςερῦοπ ἰουπὰ πονθοτε εἶδε ἴῃ ΟΤ., ποῖ ὄἜνεῆ ἴῃ Εκεεϊες,, 

ἴῃ ὙΠΙο᾿, τ ὰ]]ς 1{π ἰ5 τεραγά δα 85 νδηϊυ, ἴμεγς 15 Ὡ0 ἀϊβιίηςϊ τείετ- 
δος ἴο ἃ μηέσεγεαί τοηϑ οὗ ἰαΐϊατε; ἴῃς ΟἿ᾽. ρεπογαῖν Ἰοοῖβ οα 
1 Ὧ5 ἃ ξοοὰ ρίῆ οἵ Οοά, δηὰ ἐχρεςῖβ, ΌὉγ ἴπε ἀϊνίπε Ὀ]Θββϑίηρ, ἴὸ 

βηὰ ἴὶ Δ} οἵὗἁ )ογ (3.5 κ᾿ Ψ 16). Νοτ, 48 Ἐδυββ στϑιῃδγκβ, Ἵδὴ 
ἴῇοτα Ὀς τείεγθησς ἤδθγε ἴο ἃ ρεσνδάϊηρ 36ῆβς οὗ βίῃ 85 ἴῃς οδυϑε 

οὗ 5δάπεββ ; [818 σοῃοθρίίου 4130 5 ἰοσείζῃ ἴοὸ ΟἿ᾽. (πὰ ἴο ΝΎ. ἃς 
με], Με. 65 Εοπι. 12}2 ῬὨΠ. 4 ΕΡἢ. ς᾽ 7ηο. 14.). ὙὍῆδ νεῖθς 
ῬΓΟΡΔΌΪ 5ρεᾶκβ οὗ ἴδε δἰτεγωδίίοῃβ οὗ ογάϊπασυ ἐχρεσίεῃςς, δηὰ 
ἴῃς ταϊχεὰ πδίυγε οὗ Ἵπιοϊίοηβ, ἀπ ἀουθι]ε85 πηοδῃβ ἴο βυρρεςὶ 
τῃαῖ τῆθῃ Βῃουϊὰ ποὶ Ὀς Ξυγρτβεα δἱ ἴῃς οσσύτγγεηος οὗ ἴῃ ς5ς αἰζεῖ- 
ὩΔΏΟΏ 5, οὐ γἱεἰ ἃ {πα πλβεῖνοβ ἱγγδ ΟΠ Δ ΠΥ το οἰἴ μον βοτὲ οὗ εγλοίου 

(εἴ. ν.). Τε δββεγίοη οἵ Εςοὶ. γ5, ἰδὲ βοῖτον ἰβ Ὀθεϊϊοσ ἴδδὰ 
Ἰλυρῃῖοτ, τεργοβθηῖβ ἃ ἀἰογεηϊ σοποορὕοη οἵ [{ξ. 

14. Ῥοθϑὰς ἀοσίοσιαΐμο ζοσίαπο. 

Τῆς Ἀδὰ πιδη τεὰρβ ἴῃς ἔγυϊϊ οἵ μἷ5 δοῖς, 

ΤΆς βοοὰ πιδῃ (επ)ογ ἴῃς ουΐοοπιε) οὗ Ὠΐβ « ἀδεϑάς." 

ἈΠΟ ε5815 οὗ Ξυδ͵εςῖ, ἰογηδεγ-ἰπαῖγ. [: γονι ἀξξ τοαγς δε 
δα »ιαη ἐς ταζεα, απαὶ ον λένε ἕλε σοσα »απ. Ἰηπιοδα οὗ ἴδε 

ἱπαρσοραῦϊς γυνε ἀῤνισεῦ ὙΦ ΤᾺ τεδὰ, Ὁ ἴῃς ἰπβογίίοη οὗ οὔς 
Ἰεῖῖοσ, ,γο»ι ἀϊς ἀεεαῖς (τί. ον ἀΐς ἐλομράδ); ἴο ἴαΐςς τὴς Ηςῦ. 

Ἔχργαββίοι 85 πιοδηΐηρ ἴῃδαϊ ἴῃς ροοά τηδῇ ἤηάβ βυβδηοϊεηϊ τεπδσὰ 
ἴῃ δἰ5 ἱπνψαγὰ ἐχρεγίδηοοβ ψου]ὰ ὃς δραϊηβὶ ἴῃς τηδῆποῖ οὗ τπβουρδὶ 
οἵ Ρτον., τῆϊς ἢ ὀνογγνῆογα σοὨϊειρ]αῖο8 ουὐϊννασὰ τεοοιάρθῃϑε; 

«οἴ. 138. 23. [Ιη δτβῖ οἱ. ἴῆς βυῦγ]εος ἰ5 1. ἀξ τοὴο ἐμ μεῖμα ἡμεγπ: 
αεἰάε (ταὶ ἰ5, ἔτοτι ἴῃς ραίῃ οὗ τισίν) τῷ δάὰε αδϊσοδεάέοη οἵ τορξεά 

οὐ δαά »απ (Ζερῃ. τὸ ψ 44...) ; ἘΝ ὀαρξεξ δ σοΏνεγβ ἴὰς 
στοῦ ἱπιρτεϑβϑίοῃ οὗ Δῃ δροβῖδϊς, ὁῃ6 Ὑἢ0 ἀδοϊμθβ ἴτοτὰ ος δὺῦδο- 

ἄἀοης Ὠἰβ οὐσγῃ ῥγενίουβ ροβίοη οὗ τηογαὶ τίρῃϊ ; ἴῃς Ηδεῦτεν ἐχ- 
Ῥιεβϑίοη ἤογα ἱτὰρ}168 5 ΡΥ Ὠοη-Δάπεγεηος ἴο ἴῃς τρῆϊ. Οα 
“οοσά 566 ποῖθς οὐ 133; οἡ ἴδε ἀοοίτίης οἵ ἴδε νεῖβε οἵ. δ ᾿ σῇ, 
σαὶ]. 6. 

1δ, 10. Ἡοοδεδὶ ἐγ οἵὗἨ ἰπουρ  α]ποϑα δηὰ ὑσπάθμθοθ. (Ἕἵ ::᾽ 
Ξε χ»}} 
(Ξ 370; 1ς. Τῆε 5ἰπιρ!εἴοη Ὀεϊενοϑ Ἔνει ποτά, 

Βαϊ [δε πιδὴ οἵ 5βεηβε ἴαϊκεβ βεεὰ ἴο δίς βἴερ. 
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16. ΤΈςε νίξε πιδη ἰδ οδυϊΐουϑ, αῃὰ δυο 5 υὐἱδίοτϊαῃε, 

Βαὶ ἂς ἴοο!] ἰς διτοζαπί δπὰ οοπβάεηί. 

15. Ἐχρ]ϊοὶξ Δητμε5:5 οὗ βυδ]εςῖ, ἱταρ!ἰοἰς Δ} 6515 οὗ ρὑγεάϊςδῖο, 
ἴογηδιγ. οδένιῤῥείσηε ἰΒ τὴς ρειβοῃ υπίταϊηςα, υἀπίοττηεα ἱη(ο]]εςία- 
Δ1}1γ (τ΄ :2᾽ ΕΖ. 45 ψ 1919) οὐ πιογαὶὶγ (133 95) ; ἴῃς ἴσττα ἰ8 Βοσε 
υδεὰ ἴῃ τἰς ἔοστμεσ β5εῆϑβς, ἰῃ οοπίταϑὶ ἢ (ἢς τπουρδιαϊ, ργυάεπι 

τδη. Τῆς ροϊηϊ οὗ νίενν οὗ τ (ον. 137 ἰ8 ἀἰβεγεηῖ: ἴονς πᾶ5 ἃ 
Ἰατσεταϊῃαςά, τμουρῇ ποὶ ὈΠπά, ἱπιϑὶ ἴῃ τηθῃ; ἴπ6 βἰτρ]οΐοη 18 

Ἵτεάυϊουβ, ἴῃς πιδῃ οὗ ἰονε ἰ5 βυπιραίῃεῖίο. --- 16. Αὐπτμεῖς, ἴετ- 
ὨΔΙΥ. ΤΕ τεΐεσοπος, 88 ἰῃ ἴῃς ῥγεοβάϊηρ νεῖβα, ἰβ ἴο ἰητεϊ]ςοϊυδὶ 
αι} 1168 --- ϑυ ἢ 15 ἴῃς ἱππιαϊίοη οὗ βεοοηὰ οἶδυβθὲ. 93,5 σσυδσως; 

"τ. καγς. Δίξργογίμμε (οσ, ἀαγηε) ἰβ 1. ευΐζ, ἃ ἴοττα υβοὰ ἰὼ ΟΤ. 
ἴῃ ἴῃς νἱάςϑὶ βεῆβε. ἴ[Ιὴ βεοοῃὰ οἱ]. ἴῃς ἢτχβιὶ δά). 15 "11. ῥσείηνῇ 
δεγονδὶ ὀοωπαῖς; ἴλῈ νεγὺ υϑυ}ν ταὶ Ὁ δε σπρνν (Ὀϊ. 3 Ψ γ81.5 5 
80.533), ἀπὰ ἴῃς Ῥατγίορ. ἰῃ 26" -- σοζ ἐχεϊζεα, γε: ἐπίο ὦα ῥαφείοη; 
ίοσ τὰς τηϑδηϊηρ αγγοραηί (ὙΙΟἢ 5 ϑυρρεβίοα ΌΥ ἴδδ ΞΥΠΟΏγΤα 
ἐρπβάφμ) 5ες ἴῃς οοττεβρομάϊηρ βυθβίδηϊνε ἱπ τι 215 158. 165 
7ετς. 485. Οἴδοσ ρῥγοροβεὰ τεπάεγίηρβ ἀτὸ 2γέεωνιῥέμομς, ἑμεοίξηξ, 
2α:εἰολαξεέν ἐχοΐζεα. --- Τὰ ἢτϑὶ οἱ. ἢ ,αγες δὰ Ὀδεῶ πηθδηΐ ἰῇ ἃ 

τε] σίουβ βεηβς, ἴῃς αἰνίπες πᾶπηα σουὰ ἤανα Ὀεεπ δαάδὰ; 5εὲ 37 

14 21, δΔηὰ οἵ. 1τὖ 8'5 τό 22 αἰ. Τῆς πογὰ δεζὸ τὸ. “15 ἄρρτε- 
Βεηβῖνε (οὗ τβεὰ δηὰ [Πϊηρ5) δῃὰ οἱ ἢ58 ρυατά." ΤΉΞ ρῥτγεάϊοδῖεβ 
ΤΑΔΥ Ὀεὲ ντϊτῖεη: ἐσωδομσέν αυοίας ἀπὰ ἐς αγγοραπέν εονηβαΐερ. 

Ιηβιεδὰ οὗ σγγυραμέ ἴῃς Οτῖκ. [85 γεέηρζοε τοΐζά, ἀρὰ Εταηϊς. τε ογϑ : 

Τῆς νῖβε τίδῃ ρυᾶγὰβ Πἰπηδεὶ δηχί ουδὶν αραϊπαεὶ εΥἱὶ, 
Βαϊ ἴδε ἴοο] Πρ ΕἸ ἴαῖκεβ ρατὶ τΒοτεΐῃ, 

ευὴ Ὀεὶπρ ἰάθη 85 -- σίοκεά Ἵοῃάυοῖ. ὙὍῇε οοηῖεχὶ (ν.} 7.18) 
ἔλνοις ἴῃς ἰιδηβδιίοη ρίνεη ἀῦονε. 

9. Ἦ υνὔν; Ὁ ὀφειλήσουσιν, ρετῇ. Ξ- δοτης ἴοτπι οὗ π. [πὴ (ῷ [45 οἰκίαι 

(33) ἕος ἸΏ 03, δπὰ 1 ἱπίγοάυςε [Β΄5 νοτὰ ἴῃ 5; ἴῃς τεβυϊίηρ σουρ]οῖ ἴδ ἰηις ]- 
εἶδ]ς, θὰὶ ποῖ ργοραϑῖς. Α βίπυρίεν τεδάϊηρ, θαϑεὰ οῃ (ῦ, που]ὰ δε : 13πν Ὀϑκ 
55 Ὀπφν Ὅφκ; 115 ἀββυπιεβ ἴμαὲὶ ἴῃς ἸΣῪ εχίβίβ, ίος ἴῃς υρτεῖρῆϊ, σι πουΐ οδΝ. 

-- τελὰ γι", Βαϊ τεράετβ ἱξ ὉΥῪ [Γι ἰαἰκίπρ ἴῃς δίαιτα ἴῃ ἴῃς βεῖβε σβθσᾷ ἐφ 
2αναδίες. --Ἰᾶσ. οἴδηρεβ (ὃ καθαρισμόν ἴο καθυβρισμόν, ἀπὰ ρὶνεβ ἃς Ηεῦ. 
ἴεχὶ οὔ (δ: πρὸ τσ δον, ὅ86ς Βαῦπι. --- 85. [85 ἔνγο ἔοστηϑβ οἵ ἴδε οουρ]εῖ, οπς 
ΞΞ 6, ἰδε οἴμετς πεασεῦ ἴο ἘΠ’; ἴδε βδεοοπὰ τεδάβ: σούς εογενεὶ (Ἴ29) τὲ, ὀμὲ 

2{ε :ονις (2 ἴον ἸΒ 1.2) εἴς.; ἔοτ γί" ἴξ Βαά, ρετῆαρα, βοῆς ἔοστα οὗ ὑὺρ (Βδγάϊγ 

ἃ ίοττω οἵ γὉ9). ὟατᾶϊΖ, 155; Εταηκ. οὐ 755) ἀκ 7)}ν θαῖ [Βς [00 15 βαγα!γ ἀρρο- 



292 ΡΕΟΨΕΚΒΒ 

εἰϊε.---10. ἢ 1; Φ ὕβρει, τε γ, αὐἀοριεὰ ὈΥ Ἐταηὶς.; βες βοῖς οἱ (δίς ν. 
ἀῦονες. Τᾶς ευβ! 'π Ἰππὸν τοῖρμς [με Ὀς οπιπιεά, --- 11. ἘΠ πιο; ΘΟ στή- 

σονται; ΟΣ. βυρρεεὶβ Γυν συνε “γές “βάεε. --ο τιν, ἴῃ Ηοῦ, ἐκρεῖ, ἴδεπος, ἴῃ 

ΑΥδΡ., Μανεέϊν, ῥεοῤίε; οἴ. Αδ8. αὐμ, -Ξ εἰξν.--- 18. ἸῊ νιν; Ῥτοῦα !Υ ἴο δε 
τεδὰ, νῖ δ’, δίηρ. --18. ον 3) 30 2ν 9» τ. ργοροβεβ γὺ 32}..3". -- ἈΦ πιγινικ 
ποθ; ἴδς τὶ 'β ῬΡγΟΔΟΪΥ ποὶ δηκοὶραίοσυ βυβῆχ (ἰΒβουρ ἢ ἰδ τῆλ μᾶνε Ὀεεπ 

δἀάεὰ ὈΥ͂ δΔῃ Ατδιρδῖς- δρεακίηρ βογῖθε, 5εε 1.35), ἀπά ἰς ποῖ ἴο θὲ ργεῖχεά, ὃς 
διῖ., ἴο (]ονίης νοζὰ (δῖοι ψου]ὰ Ὀε ἀραϊπεὶ ἴπε ὑβαρς οἵ Ρτ.), Βαϊ ἰ5 δεῖϊες 
ἀεϊεῖεά δ5 βοσῖθαὶ ἱπαάνετίεῃοςα. --- Βείοτε νετὺ οἵ 5 (5 ἱπβετῖὶβ ἴῃς περ.» δ ῖοὰ 

ἸΩΔῪ Ὀε ἴδε 5}}Ρ οὗ ἃ 5Ξοτῖρε (1,2}5.}, ΟΥ πιδὺ οοπιε ἔγοπι Υ.19, οἵ ἔγοπι δῃ αἰξοσεὰ 
Ἠδοῦ. ἴεχὶ. “ὁ αἰίαοδες βυβ, το πποθ.--- 14. Ἦ ὑγθ; τεδὰ γοῦγϑο (Ὁ ε. 58. 
Καῃρ.). Οἱ Φδ διανοημάτων (ΒΑταΪγ τῷ γὉ}Ὁ, ΡΟΒΒΙὈΪΥ Ὁ}, ἴαϊκδῃ 85 -- τοάδὲ 
ἐς ἐν ἀΐνε) βεεὲ δρρ. Ογέ. 4, 17. 6, Βυχῖ. » δεν. 570, Ἰᾶσ. [Ὧρ. Βαυτω.; οὐ 
ᾧ οἵ. Ρίπκυββ. Εοσ ἴῃς σοπιδἰπδξίοι οἵ Ὑυ ἀπὰ ὑὉρῸ δες 7. 2.9 Ηος. 49 7ες. 418 
17}0 3219 ἘΣ. 3651 Ζεοῖ. 16. 5 “ἱ.----1δ. ἸὮ το; Φ ἄκακος, ἐρνιογαν 97) εὐτῇ, 
σένερλενεέναεα ἰὰ ποοὰ βδεῆβε; δπὰ, ου οἴδες μαμὰ, (δ πανοῦργος ἴαΐίκεξ Ὁ} ἰῃ 

Ῥαὰ βεῆβδε. [1ἡ (ὅ", πανοῦργος δὲ ἔρχεται εἰς μετάνοιαν, ἰξ 5 ποῖ οἶδας τδδὶ 

ΗδςὉ. ἰδ τεργεδεηϊεὰ ὉΥ εἰς μετ.; ]ἄρ. ᾿ονκῦ; 5.8}., τΞ 72; Ηείά., ποτα. 
9858 ἰακε ἘΠ γνῦν δ5 ἔτουι Ἵν σοοα ̓ υγέμρμε, Ὦ, ργέρσως 5 ὑτείετγδθιε. -- Ἐ, δι ὰὲ 
ἴδε οουρ]εῖ ρίνεπ ἴῃ ΘΟ 133.---16. 3Η ἼΣΡ;Ο ἰς τεδὰ Ὁγ Φ ((ο]ονεὰ ὃγ ὧξ 
Ἑτδακ.) δ5. Ὡ᾿ ΨγῸ (Οδρρ. Ογέμ, 4, 7. 3), ἀνόμῳ Ὀεὶηρ δἀάϊείοιι οὗ ἱγαπείδίος; 
3, - ἢ. 

᾿ 17,18. Θοοὰ φαπθθ ψόσετς ἱγαδοὶ 1} δπὰ εἰπρίἀϊεγ. 

17. ΑΧΦ.ὄ υϊοϊ-τεταρεγεά τοδὴ δςῖβ Τ0Ο]ἸΒΉ]Υ, 
Βαϊ ἃ νῖδβε πιδῃ « ἐπάυγεβ. 

18. πρὶ εἴοπβ οοπῖε ἰηῖο ροββεβδβίοῃ οὗ (Ὁ]]γ, 
Βυῖ πιεῃ οἵ βεπβε « δοαυῖγτε " Κπον]εάρε. 

17. Απεμεῖς, ἴοσηδιγ. [Ι͂ἢ βεοοηὰ οἷ. ἴῃῆς ΗδΌ. 45: σπά α 
φολόηιθν (οἵ, ὦ "»παπ οὗ τουϊεξεα ἀευΐεες) ἐς λαϊεά. Ασςροοτγάϊηρ ἴο 
115 τεδάϊῃρ ἴμε ρσονεγὺ σοιραγοθ ἴγο δά αἰβροϑβίϊ[οη5 Ὀγ τῃεὶγ 
ουϊοοτας δηὰ ὈΥ ἴδε ἱπιργεββίοη ἴΠῸῪ τᾶ ο τῆ. ὙὩῃ6 φωίΐεῖ- 
ἐεριβεγε ταὰὰ (ἢ6 ψὯΟ ἰ5 σασίδν αηρεγεά, ἘΝ. τοοπ 4.}}7}) οἴϊεῃ 

δΔοῖ5 ἐοο ἰϑηγ, δῃὰ τῃ5 ἰοβ68 ἴῃς τεβρεοὶ οἵ ἢἰβ ἐθιονβ ; ἴῃς »"α- 
ἄωρος ῥέογν, οὐ ἴὰς οἴδοσ μδηὰ, ἰβ λα. Βαϊΐ Ὀεῖζεσ σοηίγαϑι 

15 οδίαίηεα ἢ (ὉΥ ἴῃς οτηϊββίοῃ οὗ οὔς ΗδΌ. Ἰεϊϊετ) νὰ τοδὰ (π|ῖδ 

ἴῃς Οτκ.) α »μαπ οΥΓ ἡλουρὴΐ ἐπάμγες, Ὀδατβ τας πὶϊπουΐ ρειης 
ΔΏΡΙΥ. Ὑῃε νοῦ ὀεα», ἐπάμρεέ 15 ἀϑοὰ δοβοϊυϊεὶν ἴῃ 158. 1 46᾽ 
76γ. 4453 (ἀπά οἴ. ΡτΓ. 191). [πη πὰ 500]. οὗ βεοοῃὰ οἱ. ἴῃ 6 ἴεττῃ 
Του (οτ, σελόνισς, ῥέαμς) τ δῦ Ὀς υπάειβιοοα ἰπ ἃ ροοὰ 9εῆϑε 

(Βεῆςε τού νι), οὐ ἴῃ ἃ Ὀ84 5εῆβε (μεηςς τοίκξεα φέρη) ; 3ε8 
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ποῖς οὐ ἴδε ποζὰ ἰῃ τ΄; ἰξ 15 υπἀοιβίοοὰα ὮΥ 4}1 Αῃο. 7χεβ. ἌἼχοερὶ 
1Δῖ. ἴθ ἴῃς σοοά 86εηῆ86. Τῆε Δη 6515 5 οὨϊδβιῖς : ΠΛΡῪ 15 σου- 
τπασϊεὰ πῖῖἢ ἐημαμγες, δὰ γοολελ τὐὶτῃ τοΐδό. --- 18. Απι πεῖς, ἴοτ- 
δ. δέηῥίθη, 45. ἴῃ ν. δ, Ιη ἤχει οἱ. ἰὰς νετῸ 5ῃου]ὰ ποὶ ὃς 
τεπάετεὰ Ὦγ ἑπλορὴ (ΕΝ.), πῆϊοι πλᾶὺ βυσρεβὶ ἴῃς ἰποοττοοῖ ἰηῖοῖ- 
Ρτεϊδιίου ἴπαὶ ἴμς 53:}}γ7γ, υπίοσιηθα τωδῃ {4118 ἢεὶγ ἴο (ο]]γ πίτουϊ 

εἤοτὶ, πες τῆς τοδῃ οὗ τεβδοῖίοη οὐ ροοὰ δεῆβε δοαυΐγεβ κηονὶ- 

εὐρε ΟὨΪΥ ὉΥ ὀχεσίίου ; ἴ[ῃ6 Ῥγονεσὺ δῇξστηβ τρεσεὶν ἰπαὶ ἃ τπῃουρἢϊ- 
1658 Ῥεῖβοι ἰ5 ἱρπιογδηῖ δηα (Ο ἰϑἢ, τυ ]]ε ἃ ταδῃ τἢο υπάετβίδπαβ 
ἴὰς πεςἀϑ οἵ ᾿ΐε ραΐηβ κηονίεάρα. --- ὙΠ ττδηβίδιοη ἰῃ βεοοηὰ οἱ. 
γε εγοτνμεα τοί ἐμοτοίκαρε, οτ, τυσαν ξηοιυχάρε ας ὦ εγοτυη," 

ὙΔ1}|ς 11 ρίνεβ ἴ[ῃὴ6 54Π|6 ζεῃοσαὶ 5686 ἃ5 ἴμδὶ οὗ ἴδε επηδπάδιίοῃ 
Βεῖε δάορίοεά, 15 Ἰεχι οορταρ μι δ γ ἀουδιᾶι, 

19. Τχΐπσαρι οὗ φοοάποεδ. 

Τῆς δὰ Ὀον Ὀείοτε ἴῃς ροοΐᾶ, 

Απὰ τἢς σἱοϊεά αἵ (ἢς ψαῖες οἵ ἴδε τἱρβίεουξ, 

ΤἸάεηιῖοαὶ ρδσα}}ς } 5πὶ, ἰογηασγ. [ἢ βεοοῃά οἷ. γγχὰ ΤΩΔΥ ΞΌΡΡΙΥ βοῖης 
β0ςἢ νεσὺ 85 “μα ἐμῤῥίαπ,. ΤὨδ δά)εςϊίνεβ ἃγὰ 4}1} ἴοὸ Ὀς υπάετ- 

βιοοά ἰπ ἴῃς εἰ ῖςαὶ βεοῆβθ. ΤΉ ἴοττῃ οὗ ὄἜχρσθββίοῃ 18 [Δ κθ ἔτοτὰ 

Οπεηῖαὶ οὐβίοπι : ἴῃ ὨΤΊΟΥ ῥτοσβίγαϊοϑ Ὠἱτη56 1 Ὀείογο ἴδε βυρε- 
ΤΊΟΓ, ΟΓΥὙ τνδὶῖβ ΠΌ ΠῚ ΟΪΥ δὲ ἰἢς ταδὶ τλδῃ 5 ψαῖδ ἴο τωρίοτε [5 ἵδνοσ. 
Τμε ἀοςϊτίης (Ὀα56α οἡ Ὀεϊϊεῖ ἴῃ ἴῃς ἱτητηοάϊδῖα ἱπίεγνθ ΠΟ. οἵ 

Οοά) τἰαῖ τλοσὰὶ ροοάῃεββ τπιυϑὶ ἴῃ 1ἢ15 116 {ΠΌΤ ΡὮ Θχίθγηδ!}ν 
ονον πιο κοάηεβα ψγὰ5 Πεϊὰ Ὁγ εννίϑῃ ΡἈΪΟΒΟΡὮΥ ἘΠῚ ἰξ δοςερίεὰ 
ἴδε Ὀτοδᾶοσ ἀοοϊης οἵὗἁ οἴμίοδὶ ἱταυλοσίδ! τ (154. 50]. 2--5). 

20, 21. Ἐνὶ]Ὲ ἀπὰ οἱαΐπιδ οὗἨ ΡῬΟΥΟΤΣΊΥ. --- ΑπΕ μεῖς, Ἰεγηδγ. 

20. Τδε ροοζ τῆδῃ ἰβ μαϊδὰ Ἄνεῃ ΟΥ̓ δἷ5 πεῖ ρῇΡοτ, 
Βαὶ τΒς το ἢ Βα5 πιδην ἔτει. 

21. Ηε ψο ἀεβρίβεβ ἢἰ5 πεῖ σου 5'5, 

Βαϊ δε ψ8ο [85 ΡΠ οἡ ἴδε ροοσ, ΠΔΡΡΥ ἰβ Ὦς. 

40. λνεῖρλδον 15 ΔΏΥ ΟὯς Ψὴ0 5ἰδιαβ ἱῃ οἷοβε 50014] γε δί:οῃβ, ἔσοτα 
ποτα, ᾿ποσοίοσε, ϑυτραίὮυ τᾶν Ὀε ἐχρεοῖϊεὰ (1λι. το). “]απα 
ἰδ ῬΙΟΌΔΟΙΥ ἴο Ὀ6 ἰάκεη ᾿ΠτΈΓΑΙγ, Ξε “ ἀεϊοϑίεα ᾿᾿ 45 ἃ του Ὁ] σϑοπις 
δηὰ οὈβίσυςτίνε ῬΕδΙβοῦ ; ΡΟΒΒΙΌΪΥ, ΠΟΎΕΝΟΙ, Ξ-Ξ “ σο δινεϊυ ἀΐβγε- 

ὁ Τῇεοά. Ταῖς. ϑαδά. δβδῃὶ, [ἴ, ἘΝ. 5όδυϊ, ες ννεῖιε, Νογες, δες, ες. 
Καιορ. Εταηῖ. αἱ. 
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ξατάςα " (οἴ. [κι. 145 νι Μι. το. Τῆς βθοοηὰ οἱ. ἰ5 τ: δε 

ἔσυενς 97 ἑὰς γίολ αγὲ »ισπγ. Τῆς ῥγονετγὺ βἰδῖδβ, σαὶ οοῦ;- 
τηθῖ, ἃ υηΐνοτϑαὶ 90 οἷ8] ἴδςι. ---Φ1. Διείρλδον, 45 ἷἰῃ ἴΒε ὑτεσδάϊησ 
νεῖβα, ΟἿΪΥ ἢς ἰ5 ΠοΙδ ἃ ῬεΙβοῦ ἴο ΠΟΙᾺ 5υμρϑίων 5 ἀὰς, δηὰ ἰΐ 
ἰ5 δϑϑυϊηοὰ ἴῆαϊῖ δε 5 ροοῦ; ἐἶδορέσε (ΞΞ σοῃςοιαρι ΠΟΥ πορίεοςὶ 

Δα τερεὶ) 15 β ϑιδη 14 }}γ ἀσ. ΤΉς ἤτγβι ο]., [Δ 0.5, ρᾶ5565 ἱπάρ- 
ταεηῖ οἡ ἴῃς οοἰἀπεαγίεαὰ “ πεῖρῃῦοσ " οὗ ν.5, ἀδοϊασίηρ τμδὲ ἂς 
σης ἀραϊηδὶ τἰῃς ἰδῃν οἵ σοὰ (5:6 ποῖες οἡ 1" 85). Τῆς ρασαϊεὶ- 
ἰδπὶ οὗ ἴῃς ἴγο ῥγονοσὺβ ροϊηϊβ ἴο ἴπε τοηἀθπὴρ 2007 (ἘΜ'.) ἰα 

βεςοηά οἷ. (ΞΞ ΡΠῃγϑίοδι!γ ροοσ), ᾿πουρὰ ἴῃς Ηδῦ. ποσὰ ΠΙΔῪ αἷϑο 

τηεδὴ αὐἥιιίεά, τεγίμρ ἴὰ ἃ σεηογαὶ βεηβα (Πς. Κδιαρ. αἀ). -- ΑΞ 

Βς ψῆο ἀδβρίβεβ ἴῃς ΡΟΟΥ σέμς δραϊηξὶ αοά, 580 ἢς Ὑ8Ο ἰ5 Κὶπὰ ἴὸ 
τὰ ἰ5 ἀν» (ποῖ ἴῃ ἴῃς σοῃβοϊουβηςββ οὗ ψε]]-ἀοίπρ, Ὀυ{) ἴῃ ἴδε 
ἕανοσ οἵ σοὰ, νῆο ν|}} τοναγὰ βυοῆ Ὀοποῆήσεηοθ. Ηδστε τὸ 566 

τῆς Ξἰατιίηρ-Ροίπὲ ἔοσ (ες ἰαῖεν νίεν (θη. 43.,523) τῃδὶ αἰπιβρίνίης 
διᾶ5 εχρίδίοιῦυ Ἂεβίοδου, δηὰ ἔοσ ἴῃς υβς οὗ γγλοιρμέες 85 - αὖνε- 
σίυίης (Μι. 6}. 

11. Ἐ] τοῖο δὰ ἰδ ἴδίκεπ ἴῃ βοοὰ βεηϑε ΌΥ ἴδε Ντξδβ., Ἄσχοερὶ ΘΊΣ, --- ἸῊ νον"; 
( ὑποφέρει; τεδὰ κα"; Ηἰ. κι᾿" ἐς φμέεί ; Ἐπ.» ἀραίηδι [ΒΞ πδᾶῦς, κυ" (ΞΞ πθῦ) 

δεανς ἀϊνεσείγ φωΐείίν, ὁπάίμγες (Ἐς τείετβ ἴὸ Κ 1313). Ψ, -- Ἦ. Οὐ ᾧ (Ξ 6) 
δες Ρίηϊς. Φῖ ρδιδρῆγαβες 38, ΟἹ] τακίῃς "“Ὃ ἴῃ ροοὰ βεῆβε, δῃιὰ μὴν 85 ΟἿἷἱἹ, 
τολκίηρ 50]. ἰῃ 5 ἴῃς βᾶπις δ5 ἰῃ ἢ. --- 18. Ἐὸν ἘΠ υγ95 πεῖϊϊπες τς Ηδςῦ. 
ταεδηΐηρ τμρυσμραΐ (885 το ρεί ῥοσεεεεῖον οὐ, οἴ. Ἐξ. 2114) ποῖ ἴδε Ασϑῃι. τοσὲ 
»ν (]οῦ 363) ἰς Βεζε δρργορείαῖε. Τῆς ἄἀεποπι. βεῦϑε, ἔγοπι ἽΓ2 εοὔσῖνσαε 
([ἀνοτεά Ὁ ἃ ἴαγζε πυπιῦες οἵ αὐϊμογίιιεβ, διςίεης ἀπ τοάεγῃ) 5 τοοτε 

ἀρρτορτίδιῖς ; Ὀαϊ (8 υδε, ν᾿ ΒΟ ὁσουγα πονβετε εἶδε, ἰδ οἵ ἀουδεα] οοττεςοῖ- 

πεϑ8, Ὧογ ἀοεβ ἰξ {τη ϊϑῃ δὴ Ἔχδοῖ οἵ βρεοίδ!ν δρὶ δηιιμεβὶα ἰο τὰς ἐστὶ οὗ 5. 
Τῆς ἴδει ἔοσ εγσῶῦν ἴῃ ΡΥ. (49 126 1435 1681 178) 5 πιο»; ἴδε ποῦς. ἋΩ9 ΤΌΔΥ 

Ῥε Ηερ. (ςξ. ΓΡ9 ἃ εαρέίαί, τ Κι. γ15, ἀηὰ Α535. ξικαῖννγ, ἃ βοτῖ οἵ εαῇ οἵ ἀεααΐ- 

εουεγέης [Ὁς. 41--. ἩΡόελ.7), Ὀαϊ, δ5 'ὲ ὁσσῦσβ ΟἿΪ ἐπ Εβπ:ἢ., ἀπὰ 85, δοοογάϊηρ 
ἴο ϑυίάδς, κίδαρις νγας Ξ.ἰὰ ἴο Ὀε ἃ Ῥεγβίδῃ ἴειπῃ ἴοσ τογαὶ οἵ ὑυίεςι}ν Ἵτόνι, ἰὲ 
ΤΑΔῪ Ὀς Ῥειβίδῃη. Τῆς εξ. ππογὰ τῇδυ, βονσαενοσ, οοπις ἔγοπι ἴῃς Βαδγίοηίδαο. 

κίδαρις (ΞΞ κίταρι4), ᾿ξ δεεῖβ, τηεδηῖ 8120 ἃ [εἰϊ δῖ, ἃ βεῦϑε νῃϊοῦ Βαῦ. δινμαΐμητ] 

ταὶς νγε] πᾶνε. Οἵ. [δρ. Οέρανενι. Αλαναΐ, 2ο)]. Ὁ. οοταραγεβ ροδὶ- Β[Ό]. 
ἜΣ9Ό σέθεν 97) εγσισσ, πὰ ΠΡῸΣ ἼΠ2 “σιν ο7 ἐνστοίεασε. Βὶ. ΥᾺ2" δεν, ὈΪΟΒ 
ἰς ποῖ ἀςοϊάεα]γ ἀρροβίϊε; Οτ. γμρῦ" ζέον (45. Βε δπὰ (βεγης τεδὰ ἰῃ Κ᾽ 1425), 
δἰςοὸ υπϑοιββλοίοσυ. Τῆς σοππεςοῖίου ο 8115 ἔοσ ἴῃς βεῆϑε σεφιέν., Ὀαὶ ἴῃς τεβάϊησ 
ἰ5 υποετῖαῖπ; με βδοιυϊά, ρεύβαρα, ετβιεμὰ ἴὸ ν᾽) οὐ δ", οὐ ἴο Ἡτῖκ", νι ῖο 8 

(6 κρατήσουσιν τ ΔῪ τερεεβεηῖ. --- 10. ΤΉς Απς. Κτθ5., ἐχοερὶ Ἐν, ξυρρΡὶγ ἃ νετῦ 
ἴῃ ὃ: (ὃ θεραπεύσουσιν; ὁ 7..) ἐφνεό. --Ὧ8. 1 ἘΠ τπρ τ τς “ ἐχρίεβθες βε- 

εταὶ τεϊδϊίοω, Ξ ἐκ γερρεί ἐρ, ον. Τῆς οἷ. δ ὈῊ τεράετεὰ: ἐῦεν ἦν ὅδε 
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φεεῖρδον ἰάς ῥοθ» νιᾶν ἰς α λαξεα ῥεέντονε. --- 91. .}} ἀπὰ Ὁ» δε ἰάςπεῖςαὶ ἴῃ 

χοεδηΐηρ ἰπτουρδουῖ ΟἿ. [πὸ Ρτον. Κείῃ. αἰτσαγε ψίνεβ ἴῃς ἰοσιιεν (35 1.431 
1518 1619 2233 036 119.) 1τὩς ἰδίίετ ἰ5 ρίνε Ὁ Οετ ἴῃ 358 1451 τ613, Ῥοβδ10}} 
ἴδε Μαβεβογεῖεβ ἰῷ ἴῃς ἰαβι-πατηεὰ ρῥρδθβασοβ, ἀπά ἰῃ ᾧ 9᾽32(13) 1013, ταϊκα Ὁ» ἱπ ἃ 

ῬὨγβὶςδὶ πὰ Ὁ» ἴῃ ἃ γεϊϊψίουβ βεπδε (εἴ. ἴμε ορροβίϊς σβδησςε ἴῃ ψ ο᾽9(18)}; [Ὡς 
ἀἰϊδιϊηςιίοι 8 ἀπυναεγαπίεά, δὰ ἰὶ ἰ5 ἀϊδῆςυϊτ ἴο 5ες ψῆγ {86 Πᾶνε αἰϊεγεά [δες 

ἴεχὶ ἱπ ᾿υδὶ ἴμεδε ρδβδδαρεβ. Ὁ (1390) υπάειβιαπὰ ἴδε ἴεγπὶ ἰῃ ἴῃς ΡΗγεῖςαὶ 
δεῶξε. Ἷῃ Κ᾽ 919 ὁ' μας 1:00, δ᾽ τ8ε νῦὉ. ")». -- δ" πένητας ρετῇδρα τεργεβεηῖβ 
Ὅφ" (ἰπβιεαὰ οἵ γἹγ}), θὰϊ τον Ὀς ἰπϊεγργείδιεινε δβαὶταϊ]αϊίοι ἴὸ ἴ8ς πτωχούς 
οἵ ἢ. --- Ὦ, αὐάκ αἱ ἐπὰ τῆς ρίοδβ: φηὲ ἐγεαά ἐπ δονεέμο νείσεγίεον ὅέανε αἰδέρε, 

22. ΘΟΟΙΏΡΘΙδΟ οὗ Ὀοπθβοσποθ δα πιΑ]θβοθηοθ. 

Ἀο ποῖ 18εΥ 530 δϑίγσδαυ ψῇο ἀενίβε ενὶ] ὃ 

Βαϊ 186 ψΠο ἀενίβε φοοά πιεεῖ στ ἰκϊπάπεδε δηὰ ἐδ μέυϊηοδε. 

Απατδεῖς, τογᾶτγ. ΤῊς ἰηϊειτοραῦναε ἔοστῃ 18 οι ρῃδίϊο, Ξξ σεγεδν, 
λὲν ξοὸ σεγαγ. Τῆς ἀοτνεά 56ηβς “ευίό ἰ5 μεστὰ Ὀεϊίοσ (ἤδη ἴῃ6 

ΤΩΟσΟ Ρῥγϊταϊτνε ἐψ2 καγὺέ (Ἐδι.55), οὐ φέσωρά (Εν.) ; ἐξοίξε ευΐ, 
ἰσυΐτε σοσαῖ ἅἃτῈ ΘΘΏΘΓΑΙ ΘΧΡΙΕ35:0Ώ58 οσ ῥἱδηηΐηρ δῃὰ ἀοίηρ στοῦρ 
δηὰ τρῆϊ. ΤὨς ἔρυτο ἰῃ σὺ σαν ἰ5 ἴμδὶ οὗἁὨ ἰγανεὶ : ἴῃς ὈδΔά τηδῇ 
πη οτς ΟΡ Ἔβϑῖυ, δηὰ ἴῃς ἐχργεβδίοη ΠΥ Ὀς τεπάετεά : σό 9 
ἐεείνμεδοι. ΤΉῊς οχργοββίοη ξίμπάμεςς σπαὶ γαϊμαίιοες (οτ, 85 
Βεπάϊδάγβ, ,οέμω ξίπάμσςε) ἀδποῖοθϑ Ὠοπεβῖ, οοπβίδηϊ, ἔτ μ αν 
ἀεαδιηρ, ου ἴῃς ρατγῖ οἵ τηδ οἵ οἵ σοά; 86 ὅσῃ. 475 (7].4οοὐ δ8κ8 

οἵ 7οβερἢ), [05. 2.5 (ἔδιε 5ρίες ργοζηῖβε Ἐδβδῦ), 2 θη). 15 Ὁ (Ὀ4- 
υἱ 5 ἔλεε! ἰο 141}, 2 ϑδπ). 2' (αν  ἀ᾿Ξ στεοιίηρ ἴο ἴ86 τβϑῃ οὗ 
74 Ὀεβῃ- ΟἸ]εδα) ; τῇς ῥρῆγαθε οσσυγβ ἰῃ ῬΥ. 35 (ου νη ἢ 866 ποῖδ) 
τό 2οἶἿ, ἴῃ πθϊοἢ ρᾶββασοβ ἴῃς τεΐδγεπος 8 ἴο ἢυτηδῃ ΓοἰΔ ΟΠ, 
δηὰ ϑβυσῇ ἰβ ῬΓΟΌΔΟΪ ἴῃς 8636 ἢετε. Τῆς ῥσονετὺ διῆστηβ ἴπδῖ 
δά πε τὲ ψῆπουΐ ἴης ΠΕ παν Βεῖὶρ οἵ {μεὶς ἔθ] ]ονβ, νἢ]]ς σοοά 
τ δ τηθεῖ νη Κιπάπεββ. ΤΉς ἰγδηβίδτίοη γπόγ απαά εμὰ (ΕΥ.) 
ΤΩΔΥ Ὀδ τεϊδἰηοα ἴοσ ἰ(5 Ὀσαυῖγ, [ἢ ἰξ ὈῈ υπάετβιοοά ἰῃ ἴμ6 86ῃ86 
εἴνθη ἀῦονς. --- Τῆς Οτκ. ((Ο]οννοὰ Ὁγ ὅγγι.) 848 ὕνο ἔοστῃηβ οὗ (ῃς 

Ἄφουρὶεῖ. Οης (οἸΐονβ ἴῃς σςοπβοηδηῖβ οἵ ἴμε Ηδεῦτεν, Ὀυὰῖ σμδηροο 

τὰς ἐτδιωπιδῦσδὶ ἰογπμβ : 

ὙΈΕΥ τδο εἴτ ἀενῖΐθε ευἱ, 
Βαϊ ἴδε ροοὰ ἀενῖφε πιείογ δπὰ ἱγαῖδ, 

Τῆς οἴδει ἀερατγῖς ποτὲ πιά εἶν ἴτοσι ἴῃς Ηδῦτεν : 

Τῆε ποείκειβ οὗ ευἱ! ἱγπονν ποῖ πιετοῦ δὰ ἔδίιδ, 
Βαὶ δεῖς οἵ ἰκίπάπεξε δηὰ (δι Ὀείοωρ ἴο φοοὰ νμοεΐκεσε, 
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]Ιῃ βεοοπὰ οἷ. ἴῃε 1,Δἱ. Βα5: γιϑγῶν σπά ἐγωὰ ἀἰευΐσε ροσά. ΤΆεβε 
Τεδϊηρβ ΟΠΣΙ 20 5Δ:ήδβίδοϊουυ 5 θοη5 [ῸΣ ομδηροα οἵ ἴδε 
Ἠεῦτοεν. 

᾿ῶ38. ὝοτΝ νοχεῦδ ἰΔ}κ, 

1π 4}} ἰαροσ ἴδεγε ἱβ ὑγοδῖ, 

Βαϊ πεσε ἴδ]ὶς ἰδ ἀβ ΟἹΪΥ ἴο Ῥεμυ. 

Απετπεῦς, Ἰογηασυ. [ἢ βεοοῃά οἱ., 111.: 26 ἑαδξ ὁ “ἦε ἄῤε ἴς 
οπῖν, εἰς. Τῆς στ. ἱπϊεγργοῖβ : ἀξ τυὴσ ἐς νι677ὴ} απαὶ εαγεῖξες κὰκ 
ομῖν ον ἐσ βέπμν. Τῆς νεῖβα (1ῃς 5ἰπηρὶ]ς τοβεστίου οὗ πηϊοὰ 
βεειηδα Ρ4]4) 15 ρδσδρῆγαθθα ὉΥ τἴῃ6 ὅυτ. ἰἢ ἃ ἊαἰβΈ ποι τοὶ ρίουβ 
Β6η56: ἐπ αὐ λέμε απχίοίν Ἰλεγό ἐς οηδ 1λίηρ τουλίελ ἐς γοβέαῤῥ, 
(μδιμεγ,) ἀφ ἐπ τυλοσε ἐζε τὐενε ἐς σεξ «λα ἀαῦε γέβοτε σπά εονι- 
ρον; τε Ζογά ἀεαΐς ευϑνν τογγοῖν, δι 2λ6 ἑα ξ 7 ἐὰε δἔὄςς ὁ “ἀε 

τυϊεξεά ὄγίμφε ἕλεν ἐσ ῥέπων. ΤῊΪΒ ἰ5 αυϊῖα ἴῃ ἴῃς τηᾶπποσ οἵ ἴῃς 
7ενιδῃ ΜΙάσγαθῃ (Ὁαὲ ἴῃς ΤΑγρ. ἤογα ἰ5 ᾿ἴετα]). [ἀρατάς τμϊηκς 
τῆ Ραταρῆγαβε ἴθ ψοῖκ οὗ ἃ (ῃτβείδῃ βογῖρε γοὸ πδά ἴῃ ταϊηὰ 
1... τό δι (ραταῦϊε οἵ 1,.3281||5) τοῦ (Μδιγ᾽β “ ξοοὰ ραγὶ "). Τῆς 
Ῥτονοτὺ 5: ΠΡΪΥ ἱπουϊοαῖεβ πα υ5γ. 

24, Οοτοποίβ οὗ βαροβ δῃηὰ 0018. Τῆς ἨδοΌῦτον τοδάϑ ᾿ 

Τῆς στον οὗ ἴῃς νγίδε ἱ5 τ εἰν τ ῆε5, 

Τῆς (ΟἹ]Ὺ οἵὨ ἔοοὶς ἰβ5 {0]]γ, 

ψ ΠΟ τηυβῖ δε τΑ ΚΘ Ὼ ἴο τηθδῃ ἴῃαϊ γε] τ ἰ5 ΔῺ ΟΥδίηθηΐ ἴο ἴδοϑς 
ὙὯΟ ν]5ΕΙῪ υ56 ἴξ (Ὀεῖῖεῖ : τὐεσλὰ ἐς τὰ [οτ, 47 Ἄροῖσνι, εἴς.), δηά 

τηδῖ (ΟἹ γ, ἤθη δοσοτηρδηϊεαᾷ ὈΥ ψεδὶτἢ, τεπιαίῃς αἰνγαγβ [0]]γ. 

Βαυῖ 118. ἱπιογρτθι  ο ἢ ΤΟαΌΪΓΕ5 ἴ00 τηυοἢ ἴο ὃς Ξ0ΡΡ]1ε4, δηὰ ἴδε 

βἰδιειηεηῖ οὗ ἤσϑι οἱ. ἰβ βίτδηρε ; δἰβενθογε ἴῃ ΡΥ, [6 ἐγοτυνι ἰ5 ἴῃ 6 

Βοηοῦ Ὀεβίονεα Ὦγ νηϑάοτῃ (47), οτ ἃ ροοὰ νῖξε (125), οὐ ἴπι6 ΠΟδΙΥ 
μεδά (1651), οὐ ὅτδῃάολ]άτεη (175) ; τυεαἠά ἰΒ Ὀαβίονγεά ὈΥ πί5- 
ἄομι (3.5 8.5), οἵ 'β τῆς τενασὰ οὗ ρει (224), θὰϊ ποῖ οἰβενῆετε 
ΔῊ ΟΥ̓ΠΑΠπΊδΩΐ ἴ0 Μῖδ6 θη. ὍΤὴδ ἱπιογργοϊδιίοη “ γεα! } ἰ5. τπαὶ 
στον οὗ Ὠοποσ ψὨοἢ ἰ5 θεβίονθα ὉΥ͂ νυϑάοπι" (40 3.5) 56 6π|5 
{Ατίεἰς δα --- ἴῃς Ἰης ἤδΙα τοέειβ ἴο ἴῃ6 υ8ὲ τηδάς οἵ ψγεδι ἢ Ὀγ [86 
νῖϑε. Α οουρ]ε οὗ οἤδηροβ ἴῃ ἴῃς Ἡδῦτεν (Ῥαβδεά ου ἴῃς Οτκ.) 
εἶνε ἴῃς τεδάϊηρ : 

ΤὨε ογοόνῃ οὗ ἴῃς νῖβε ἰς [εὶς σϊξάοπι, 

Τῆς ἀϊδάδηῃ οἵ ἕοοϊδ ἰβ (μεῖς ἔο]]γ. 
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Τδὶβ οἴετβ ἃ ἢδῖυσαὶ δ μα 5ἰ5 (Ἰοτηατγ). [ἢ Θεοοπὰ οἱ. ΤΑγζ. μ45 : 
“4.6 σίρνγ οὔ 7ροῖς; ὅγτ. : τὰς εωδυενείοη, εἴς. (Οἱ. Β5. 142: Ἡαδὰ 
ἐς φοραὶ 7.» ἀΐνε τοῖο ἐς τοϊδδλομξ εἰν, απαὶ ῥουεγέν ἐς δαα ἐπ ἐὰξ 

»ιομλ (7) 497 116ὲ δίοως (οτ, δοοογάϊῃρ ἴο δηοίμες τοδαϊῃρ, δὴε 
μηροῦ). 

25. Ἰτο ΘΕ ΠΟΣΥ δανθδ, ζ4126 ᾿ΘΕΕΒΊΟΩΥ 818 γε. Ουτ Ηεῦτεν 
τοδάϑβ: 

Α ἴγυς τῖϊη6 85 αν Ὲ8 ̓ἷναξ, 

Βαϊ Βε ψγῆο υἱΐετβ [165 8 (ΞΞ ςαυ868) ἀεςερίίοι. 

Αρμδεῦς, ἰοσηδεγ. [πϑιεδὰ οὗ ἐς σσεοῤῆον τὰ τ ΔῪ τοϑὰ : 4ἍΓ6- 
κεῖνες. ΤὨς ταξεσθηος 15 ἴο ἰοζ8] ργτοοδάυγοθ. Ττυῖϊμδι] [εβ ΕΠ ΟΩΥ 

ϑᾶνεβ τῇδ ἔτοτῃ ἀεαῖῃ (ἤδη [ΠΟΥ ΔΓ6 ὑῃ) 050}} δοουβε4), δπὰ ἱπ 
βεῦειδὶ ἔτοτὶ ἰοβ5 δηά τηϊβίοσίυῃα, ψ}116 ἴδ ]βα τεϑ ον, δοοογάϊηρ 

ἴο ἴδε ῥσγεβεηῖ Ηδθῦ. τεχῖ, ἀδοεῖνεβ ἴῃς ἠυάρεβϑ δῃὰ ἴδε ρυδὶϊς, δῃὰ 
τὰπβ ὈΠΏρΒ Γυΐῃ ΟΥ 1058 ΟἹ ἱπποοεηὶ ρείβοῃβ. ϑϑί γα ασ βαγίηρθ ἃγὰ 
65 12} 145. -- Βαϊ τῇς ἔοττη οἵ βεοοῃὰ οἷ. ἰ5 »τατηπηδι δ! } ν αηβαῖ|5- 
ἔδοῖοσυ, δῃὰ ἀοεβ ποῖ βῖνε ἃ οἰδᾶσ δηιΠ6518 ἴοὸ ἢγϑθι οἰδυ86. Ιἱ ἰ5 

ῬΙΟΔΌΪΥ Ὀεϊίοσ, Ὁγ ἃ 5]1ρδϊ οὔδηρε οἵ ἴπε ΗδὉ., ἴο τεδὰ : 

Βυϊ δε ψ8ο υἱίετβ 11ε5 ἀεβίγογε. 

20, 27. Το Ἀγϑϑοσυδῦνθ ῬΡΟΟΣ οὗ ζοὰγ ἔδασ. 

46. Ηε γ8ο ἔεαιβ Ὑδῆνε μα5 βίγοην βτουπὰ οἵ οοπβάεδοε, 
Αμὰ δἷ5 σβιάγεη νν}}} μπανςε ἃ γεΐαυρε. 

27. Τῆε ἔεατ οὗ Υδμνεῖ ἰ5 ἃ ἰουπιαίη οὗ 11ξς, 
ἉΝΒΕγΈΌΥ οδς ἀνοϊάβ ἴῃ 5πᾶγεβ οἵ ἀξαῖῃ. 

26. Οοπῃῖηυουβ ῥδγδὶ ε] πη, ἴεσμᾶσγ, ΟΥΓΥ αυδίεγηδλγυ-  ΓΉΔ ΤΥ. 
ὙΤμΒς ΗΘ. μᾶ5: ἐπ! ὴς Μαν οΥΓ γαλινελ ἕξ, εἴς., Ὀὰϊ ἢ 8. ρῖνεϑ 

ΠΟ δηϊοοδάεηϊ ἔοσ ἴἢς λὲς οὗ βεσοπὰ οεἱ., ψῇῆϊςι οαπποῖ σεΐεσ ἴὸ 

γαλευεὰ,; ἴπ6 υβᾶρε οἵ Ρτον., δηὰ ἴδ ῥδᾶγϑ]]εὶ ἀρῃογίβπι, ζοῖ, 5δουν 
τπαῖ τὴ6 σὨ]άτεη οὗ τῇς Οοά-εατίηρ πδῃ ἅτε τπεδηῖ: βυσῇ ρᾶ8- 

88ρ65 δ5 ὮὈϊ. 14] (Ενν.), Ψ 73", ἴῃ ψῃϊοῃ Ι5γϑα  ἰτε8 ἀσα ο]]δα “’ 580ῃ8 

οὗ ἀοὰ;,᾽" πᾶνε πο Ὀεατίηρ οἡ [8 γέτβε. ΝῸΓ ἰβ ἰΐ ϑδιβίδοϊογυ ἴὸ 
σοπβίαετ ἴῃς ἀὴρ 45 σείεστιηρ ἴο ἃ ἀξ τυῖο γα᾽:ς σοπιδἰπεὰ ἱαρ] οἰ Ἐγ 

ἰπ “ες αν (Όξ. 58. αἰ) ; ταῖς ἰδ τμοιοσίοδ!ν ματὰ δπαὰ ἀππδίαγαὶ. 
1 τὰς ὑπὶτν οὗ ἴδε σουρ]εῖ ἰ8 ἴο Ὀ6 ῥγαβεσνεα, ἰϊ' 15 Ὀδῖεγ (ἢ 

1ἴῆετγ) το σἤδηρε ἴδε ἰεχῖ δηὰ τεδα 45 δῦονε. Τὸ Μααν» γαλειυεὴ ἰ5 
ἴο ᾶνε τενοσεηῖ γερασζὰ ἰὼ [5 ἰανγ, ψνίτἢ [15 τοναγὰβ δηὰ ρυηὶβῃ- 

ταεηῖβ, δὴ (Ηἰξ ὄπρυτοβ Ἰνῖδ ῥτοϊεοϊίοη. ΤῊΣ βεσοπά ΟἹ. Ἰπνοῖνεβ 
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ἴλε 1Ιάεδ οἵἉ 50] ΔΓ δηά ἱπηεπίδηςο, δοοογάϊηρ ἴο τ Ὡς ἢ σὨΠ]άτοη 
σεᾶρ ἴδε ἔπι 5 οἵ [δς (μετ᾽ 5 ἀεοὰβ (Εχ. 20" δ, δῃὰ εομέγα, Ὀϊ. 24" 

7ετ. 3153 ΕΖ. 183). Ιἱ 15 1685 ᾿᾿κοὶγ ὑπαὶ τῇς τείεγεπος ἰ5 ἴὸ ἴδε 
ξοοά τταϊπίηρ οἵ Ρίουβ Δί μοσβ, νΒογε Όν τποὶσ Ομ] άγθη Ἰεάγῃ ἴο ἔδαγ 

Οοὰ «πὰ ἴῃυβ πᾶνε Ὠΐτῃ 85 ἃ τοῆνρε ; 15, { ἴἴ τσεσε [86 Ξαζε'ς 
τουρπῖ, νουϊὰ Ὀε ἀἰδιϊπο Εν ἐχργεβϑεα. --- 37. ΟὉοπίηυουβ, ἰδ δ ῖγ 
ΟΥ 4υδίεγηδιγ-ζεγηαιγ. [1ἰι: “Σῶ2. αυοίά. Τῆς σουρ]εὶ ἰ5 ἰἀεηποδὶ 
νὴ 1.3}, ἢ συρδατυὔοη οὗ 2. ,“αγ οΓ γαλενεὰ ίοτ ἐὰε ἐστ οἵ 
4ἀ6 τοΐτε, ἴῃς ἴνο Ἰδηρβ Ὀεὶηρ τεφαγάεα ἰῃ τον. ἃ5 πηυτυδ!ν δαυὶν- 
δἰεηῖ, δῃά δ5 οἵ εαυδὶ δυϊμοσιν (οἴ. ΒΘ. 199). Τῆς τεδοϊίης οἱ 
τῆς βᾶψε τεϑῖίβ οὔ ἢΪ85 οὐγὴ Οὐβειυδίοη δηὰ οοηνϊοϊίοη, ἱχι ἰς 
ἰηνοῖνεβ ἴπε τεοοφηϊτίοη οὗ Οοἀ 85 ἴῃ βυργεηις βοῦσος οὗἉ ἱπ|. --- 

Τῆε οἤδησς οἵ ἤργυτε ()ρωπζαίπ ἀπὰ “μαγέ5) ἰδ Ὡοῖ τ ΘἰΟΥΟΔΙΥ Ὁαὰ, 

48. Ῥοραϊαίίοι ἔδο τοδαδασο οἵ εἰ γα βΈΝ. 
ΠΌΝΟΝ Ω 

Α πυπιότοὺδ ρεορὶς δεοῦγες ἴῃς Κίηρ᾽5 εἴοτγ, 
Βαὶ ᾿δοῖκ οἵ ρΡεορὶςε επῖδι}ς ἢἷς ἀεδιγυοιίοει. 

ΑπΟΙμεῖς, ἸΕγΠΑσ (ΟΣ, Ὀΐμαγγ). [4ϊ.: ἐπ 2ὴε »ε δ μραῖ οὗ βεοῤίε 
ἐς... δι ἐπ ὰε αες. .. ἐς δε ἀεείγμεδον οΥ ἐὰε γίπες (Ὀε., 

ὈΠΗΘΟΟΒΒΑΓΙΥ δηα ἱπῃρτο Δ ὈΪγ, 2ὰς ἀσεγμεδοη οΥ ἀξς σον»). Τὰ 

ῬοΙΙ ΑΙ οὐβεσνδίου, νῃϊοἢ βυϊϊβ ΔῺΥ της, τεΐειβ ἴο ἰηάυσιδὶ 
ΔΕΟΏν"  δηα ἱπιεγηδιίϊοῃδὶ ἡγασβ, δηὰ ἀθοίασοβ ἴῆδὶ γε] τῇ δηά πι}}}- 
ἸΔΤΥ 5ισθηρίῃ ἅτε ἴῃε ἀδοϊδῖνε ἰΔοῖοτβ ἰῇ πδίοηδὶ ρος δ] [πὸ --- ἃ 
Ῥυγεῖν Πυπηδη ρΡοϊηϊ οὗ νίενν, βιδηάϊηρ ἰῃ οοπῖταϑδὶ τ ἴδδὶ οἵ ἴδε 

ῬΙΟΡΠεῖβ δπὰ ῥβδὶπηϊβῖβ ; δες 138. 7}} το} 475 145 420 ΕΣ. 10Ὁ 
]οεὶ 3(4)}5)Ψ.31.. Οσνδ, 

29.338. Ψαχίοτε ὀχϑι δἱτἰοπε οὗ τίϑάομι δηὰ Ζ20]1γ. 

29. Ηε ν8ο ἱβ 5'ονν ἴο δῆρεῖ βῃονβ ξτεδὶ νγϊβάοσω, 

Ηε νο ἰ5 οἵ μαβίῃ ἴείηρεζ βΒβονξ ξτεαὶ (0]}γ. 
30. ΑΧβ ἰγδῃαυ τοϊπὰ ἰς ἴπε 11 οἵ ἴΒε Ὀοὰγ, 

Βαὶ μαδβείοι ἷἰβ τοϊϊεῃπεβδ οὗ Ὀο;ςΣ. 

31. Ηε ν8ο οὀρρτεββεδ ἴδε ροοσ τευΐες "ἰς Μδῖκεσ, 
Ηε Βοποῖς δἰτη γᾶο [85 Ἰωεγοῦ οἱ ἴδε πεεὰγ. 

332. ΤΒε νἱοκεὰ ἱβ ονεσῖϊβγουγῃ ὮὉΥ δἰβ ννϊοϊκεάπεβα, 
Βαϊ [δε τἱρμίεους τοδὺ ἰγυδὶ «ἴο ἰδ ἰπίερτιγ.» 

33. ΝΝικάοχῃ ἴδκες υρ ἰὲς αροὰς ἴῃ ἴδε πυϊηὰ οἵ τρεἱ οἵ δέδθε, 
Αβὰά - (0}1}γ» ἴῃ ἴδε καοϊβὰ οἵ ίοοϊε. 



ΧΙΝ. 26-3: 299 

89. Απαιπεῦς, ἴεσθδῖγ. Ἡ εάονε ἷδ, τῶοσς Ἐχδοῖυ, σοραὶ σφρεϑέ ; 
ἴδε ἰταβοὶὉ]6 τδῃ 15 σμβασδοίοσιζεα 45 ἃ ἴοοὶ οὨ βεῃεσαδὶ ῥγίποῖρ] 65 οἱ 
ῬΕΙβΟΔ] δηὰ βοοίδὶ ν6]}}- βείῃρ. [πῃ βεοοῃᾷ ᾿ἴπε τῆς νεῖ οὗ οὐῦ 
ἩΦὉ. τοχὶ ἰ5 "ϊ. χὰ» “, ἐχαίδ, νοΐ (Εἴ τὰς τεχὶ Ὀς τοϊδίης) 15 

Ῥεβῖ υπάἀειβιοοά "ὶ 85 -Ξ- ἑπεγεασές (Ξ ἐξ “μὴ οἵ, ὀγέηρε 19 α λΐρὰ 
22ἐ2λ), οὐ ἵ 85 Ξξῷ 2γοεαένις σἰσμά, ἴῃ ΔῺΥ ο45ε ἴῃ βθῆβ6 ἰβ τῃδι 
ΑΒ ἱδΏρο ἰ5 ἃ 5'ζῃ οἵ ἰδοὶς οὗ 86:86 ; ἴῃς τεηάογηρθ: ἡσξές 
“οϑν υ (85 ἰὶ Ἰε5 Ὀδίοτς ἢΐ5 ἔδεε) 1 δηὰ αγγίες (ο}]γ στυαν (τεςεῖνεβ 

1ϊ. 25 85 ροσίοῃ ἴῃ 11{6}, 8 1] 6 ΠΟΥ ρῖνε ἴῃ βᾶτης βθῆσγαὶ πιθδη- 
ἴῃ, ἅτε ποῖ ἰἀνογεὰ ὈΥ ἴδ6 ρασδὶ]ε]βη. Τῆς ἰεχὶ βῃουϊὰ ὑσοῦδοὶν 
Ὅς οβδηρεά 80 85 ἴο τεδά ἑμεγεαςές. --- 380. Απετῃεῖς, φαδίετηδιγ- 
ἴεσγδιγ. 7γαηφωΐ νερά 5 11. ἀεαγέ οὗ ἀεαξίηρ, Ξξ- ἃ ταϊπὰ οσ Ὠᾶ- 
ἴυτς ὨΙΟΝ 5οοίῃ 65 ἰΐδ ρόββεββοσ; ἰΐϊβ ὀρροβὶϊες ἰβ δῃ δχοί δυο, 

Ῥαβδίομπαῖς αἰβροβι θυ ἢ οἢ Κααρ5 ἴδε τηδῃ ἴῃ τυσηγοὶ], νυ ὶσ 15 ἴο 
τῃς 500] ἃ5 σδτῖεβ ἴο ἴῆς Ὀοηεβ. δοών (1. 3251) δῃὰ δορηές βιδηιὰ 

ἴοσ ἴῃ πᾶ 5 ΨΠο]ς Ὀείηρ (45 οἴδη εἰβονῃεσο), δηὰ ἅγα ποῖ ἴο Ὀς 
υπάετβιοοά (Π 6.) 88 τείειτίηρ ἴο ἴῃ οἷοβε τεϊδϊίοῃ Ὀεϊνεθη ὈοαΥ 
Δηα τηϊηὰ ; [ἢ 5 Ῥἢγβιοϊορίςο- ρϑυομοϊορῖςαὶ οὈβεσνδὕοη 15, ποῖ ἰουπὰ 

ἴῃ ΟΤ. Τῆε τεπάοτηρ 25 ςοη (ἴοΣ ἴπ6 νοτὰ πῆς ἢ οὐδ πθδἢ5 
ἐπῦν, γεαίρμεν, ἐμαάβρια θη) ἰδ βυρρεβιεὰ ΌὉΥ ἴῃε Ἄοοπηεοϊίοη (ἴῃς 
ἴΟΓΙ) ἜΧΡΓΟ5565 ἴῃς Ορροβίϊε οὗ ἰγαῃα0}}}} 7}; [ῸΓ ἃ βί γα ασ βθῆβὲ οἵ. 

ἘΣ. 5.2 158. 4.2.2 (δηϊ. 8,., ἡαίρμαν ({τηῖ5 τταπβϊδιίοη ὃς δὰοριεὰ) 
111 ἜΧρΡΓῸ85 ἴ6 ραΐῃ οὔθ ἴ66]5 δὶ ἴῃς ϑύσοαβϑβ οὗ οἴδεῖβ ; Ὀυϊ τὰ 
βου τμθὴ ἐχρεοῖ ἴῃ ἴμ6 ἤτϑι ο]. τῆς ορροβίτε ἐδεϊ ηρ (βγτωρδίδγ, 

ΜῈ Ὲ]}}- π]ἰβη 5). --- 31. ΟΠίΔΒο δηΠ ἢ εϑὶβ, ἰεσηδιγ. Τῆς ἀξ τολν 
Τείεν ἴο ἴῃς βϑυδ)εοὶ ἀξ, οὐ ἴο ἴῃ6 2σϑρ, ἴῃ ἴπε ἔοστοοσ οδβο, (ἢ ς 

᾿ῃσαϊ: το Οοά Τοῃβ,5[5 ἰῃ ἴῃς νἱοἸδοη οὗ 15 σοτητηδῃὰ ἴο Ὀς φοοὰ 

ἴο ἴῃ Ροοσ, ἰῃ ἴῃ Ἰδιίεσ σαβα ἴἢς σοῃβί σα ἤοῃ 15 ἴπδὲ περίεοιϊ οὗ 
ἴῃς οτεδίυγε ἰ5 οἤξηςς ἴο ἴῃ6 Οτγεαῖοσ. [Ἃπ εἰ. οαβα ἴῃς (ἈΠῚ1] ΔΓ 

ἄυῖϊγ 15 Ῥαβεά οὐ σεϊϊρίουβ βτουῃάβ, Ὀαϊ ἴῃ ἴῃς Ἰαϊίεγ οδβς (45 Ὠε. 
τετρδ  Κ5) ἴθετα 15 τῆς παρ] εἀ τεοορηϊτίοη οὗ ἃ σοιζγλοῃ Πυτηδη 
- ἰδὲ πεεὰγν πιδῃ 8 ποῖ πηεγοὶγ πη οὐὐεοὶ οὗἨ μαββίῃρ βυτωρδίῃυ, 6 
15 τεβρεοῖθα 85 ἃ Ἅσσεδίοῃ οἵ ἴῃ6 αἰνὶπα υϊϑάοτη. Α βίγωῖδσ ἰά6ᾶ ἰ5 

ἰουπὰ ἴῃ Με]. 2,2, δῃὰ δὴ Ἔχδοῖ ράᾶγαὶ]δὶ ἰὴ 7100 31}5; ἴῃ τῆς πε]]}- 
Κηονα Ἀγτηη οἵ (Ἰδδηῖῆε8 41} τωδη δῖε βδἱὰ ἴο Ὀε 80ῃ8 οὗ Οσοά. 
ετε ἃ ῥγδοῖίοδὶ ἴὰγῃ 15 ρίνεῃ ἴὸ ἴῃς ᾿οῃςερίίοη. (Οἱ, τη 197 

ὁ 80 Οἱἷ. Τασξ. ὅγ.γ. ΕἸείβοι. Κδηιρ. Εν. 

4 Νι δόῦυϊ. Ἀευδβεα. ᾧ Βαβῆϊ, Ὀς. 88. 
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ΒΘ ,“5 (ἰὰ νϊοβ ἃ βροοίαὶ ὑσαάθηϊίδὶ ταοῖνα 5 ἰπαἰτοάυοεά). 
Μαξεν ἰϑ ἃ αἰϊνίῃε ἤδπῖε οὐ ἴδε ἰαῖα τεῆεςνε ᾿τεταῖατε (158. οτὖ 
54) ]οῦ 47 3.5} Ψ 955) ; Ηος. 8.5 154. 17, ἴῃ πιο αἷϑὸ ἴῃς ποεὰ 
Οὐουτβ, ἅγα ῬγοῦΔΟΪΥ ἰδίς δαϊτοτίαὶ ἱπβογίοῃβ. --- 33. Απαϊιδεῖς, 
ἴοσηασυ. [Ι͂ἢ ἴὰς τεδάϊηρ ρίνοη ἀῦονες (νιϊοῖ ἐο]ονα ἴῃς Οτκ.) 

ἴῆε οσοπίτζαβὶ ἰ5 [ἃς σοϊηθοῃ οὐδ είτε ἴῃς σου 5 οὗ τἰρδίθους- 
Ὧ655 Δηά νἱοἰκοάη685, ἴῃς ϑεσοῃὰ οἹ]. αἰττηίηρ [δἰ ἃ ζφοοά τηδῃ, οὗ 
δοοουπὶ οἵ δῖ53 ἰηϊορτίγ, 48 στουηὰ ἴο ἐχροοῖ ἴῃς ῥτγοίεςὔου οἵ 
αοά. Ταϊΐβ ἀοεβ8 Ὡοῖ ἰηνοῖνε 561 ρηϊοουπηθ85 (Π6.), θυϊ 15 5:π)- 
ΡΙΥ ἴδε ζδηθσγδὶ ἰοδοηίηρ οὗ Ρτον. 85 ἴο ἴῃς τεινασγὰ οἵ ἰῃς εἰρῃϊδους. 
-- Αβ ἴῃς τοχὶ βιδηάβ, ἰἴ τηυβὶ Ὀς τεηάετσαά : 

Τῆς νἱοκεὰ 15 ονευίσγονση ΌΥ Ἠΐβ οαἰδχηὶεγ, 
Βαϊ τδς τἰφβίεουΣ 845 Βορε (ενεῃ) ἴῃ μὶβ ἀθδίῃ, 

ἴῃ πρϊοι τὰς σοηίγαϑι ἰ5 Ὀδίνγθθη (ἢς ΔΟβοΪ ἴδῃ 655 οὗ [Βς [8]] οὗ ἃ 
πὶοκεὰ πιδη, δηὰ (ἢ οοηῆάδηοςε οἵ {τυδῖ ψὨΐοῖ τὰς σοοὰ τηδῃ Πᾶς 

Ἔνθ ἴῃ ἴῃς ρστοαϊοβὶ οἵ οαδἰδγαῖ68. Οηδ Οὐ]εοῦοῃ ἴο ἐπι ῖ8 τεράος- 
ἴῃς ἰ8 τῃαϊ [Π6 ἴεττα σέ (οτ, γί, εοηβάσηεε) ἰα Ἰονθοτς οἶδε υδοὰ 

ΔΌΞοΙυϊοῖγ, αὶ αἰνγὰγθ τὶ τὴς δαἀάϊίοη οὗ ἴῃς οδ]εοὶ οὐ στουπὰ 
οἵ Ἰορε (3ο᾽ 1838. 2ο᾽ ψΨ 1185 σ.). Βυϊ τῆς οἰίεξ αἰ ηου Υ 1165 ἴῃ 
ἴῃς ποοϑβϑν οὗ ἀεοῆηίϊηρς ἀσῥέ ἴῃ δοοοσάδηςα στὰ ἴῃς υϑᾶρο οὗ 
Ῥτονετῦβ. Τῆς Ὀοοΐὶκς ἀο68 ποῖ τεσορηΐζε ἃ ΟΥ̓] ἱπηπιοσιδ! γ, δαὶ 
ἐνεσγνετε τοϊδίῃ8 ἴπ6 οἷα ἰάδα οἵ ϑῇςεοϊ, δῃὰ τεραγὰβ ἀδδίῃ δ5 ἃ 
τηϊδίοσῖϊαμθ. Ὑμαὶ ἤορβε οουἹά τῆς τὶρῃίδουβ δανα ἕοσ ἴῃς οτε- 
δίϊεγ Ὁ ἢ] Ζϑο ἢ}; βυρροβίβ ἴπάῖ, τπουρῇ ἴμετε ννὰ5 [ἤδη ἢο τονεΐδ- 
οη οἵ ἵτ6 ἱπιπιοτίδ! ἐγ, γεῖ ἴῃς ῥΡίου5 ἰγτυβίεα Οοά, δηὰ [ε]] 85]6βρ, 
Ῥεϊϊονίηρς τδδὲ ἴΠογ πεῖς ροίηρ ποτης ἴο Βἴτα ; 115, μπονγενεσ, ἰ5 δαὶ 

ΔΏΟΪΠΟΙ ΜΑΥ οὗ βαγίηρ ἴῃαὶ ἴμεν πδά ἴῃς πορς οἵ ἱτπιτιοσίαὶ 1ἰΐδ. 
γγὲ τιυβῖ ΕἸΠΕ βαρροβα ἴπαῖ Ῥσον. ἤθε δηπουηοεβ ἃ ἀοοίπης 
ΨΠΙΟΝ ἰ5 ἱσπογεά ἰῃ ἔπε τοβὶ οὗ ἴῃς Ὀοοΐϊς, οὐ νψὲ πιιιϑῖ τεοορτιῖζε δῇ 
εἰτοηθοῦβ σεδαϊηρ ἰῃ ἴῃς Ηδεῦτεν ἴοχὶ. Α 5ρῃϊ οἰδηρε ρίνεβ ἴῃς 

τεδάϊηρ οἵ ἴε Οτῖκ. --- 38. Απιετμεῖς, τεγπατγ. [1Δ41.: 21 δὰδ ἀεαγέ 
(ΞΞ »εἠμ4) ΦΥΓ τὰς ἐπέ ρον σιαη τοίσρνε γέβοσές (οτ, ἐς σέ γετῦ, 
δωΐ ἐπὶ τὴς νεϊμδ (ον, ἐπτοαγα ῥαγἢ) οὐ γροῖς ἐξ »παξες ἐδεῦ ξησισα 
(ογ, ἐς νισάξ ἐμοιση). ϑῖηςς ἴδε τιδδηΐϊη οδηποὶ ᾿ς ἴδδὶ ἴτος 

νὐδάοτη ἰ8 ροββϑοβϑοά ὈΥῪ ἰοοΐβ, ἴῃς ἐξ (Ξ τοῤρονε) οἵ βεςοοηὰ οἱ. 
τηυβὶ Ὅ6 υπάοτβίοοά (δοοοτγαϊηρ ἴο ἴῃς ρῥγεβθηῖΐ ἰεχῖ) ἰῇ ἃ βασγοδϑίς 
οσ ἰγσοηΐοαὶ οσ μυπιοσουβ βεηβ8ς, ἀπὰ μσιση τηυβὲ Εχργεβ8 ἃ σοῃίσαβι 
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ἢ γώβοσέ:, 80 ἴπδὶ νγὸ ἴὯΔΥ ραγαρῆγσαθε : “ἃ τη οὗ βδῆξδε, ποὶ 

Ὀεΐῃρ διοδίουβ ἴο ζαὶπ ἀρρίδυδε, Κεερβ δἰβ πίβϑάοτι. ἴο ἰπηβο 
(τεβεσνίηρ ἰξ ἕοσ αἰ οοοδβίοῃ), νῆα ἃ [00], δηχίουβ ἴο βῃΐῃς, οἵ 

ἱχζηογδηὶ οὗ ῥγορσγίειυ, δἱτβ γῆαϊ ἢς {ΠΏ Κ5 ̓ιἰ5 πίϑάοτα αἵ δυθεγ 
ΤοΡροσίυηϊγ."" Βαὶ (5 ραταρῆγαβε σοῃϊδίηβ ἴοο τουοἢ ἐχρίδηδιίίου, 
4δηὰ ἴῃς εταρἰογτηδηὶ οὗἁ ἐὐέταρ»ε ἴῃ ἃ βατοδϑὶς β86ῆβε 8 ἀπεχδιηρὶ θα 
Δηὰ ἱπηρσοῦδθὶς ; τοοζθονοῦ ἴδ Ἔχργεβδίου 27 μισες ἐπε ἔϑποιση ἐπ 
διε νιἱηα ο7 γοοῖς ἰβ βἰταῃρε δῃὰ παγσά. Οἱ. 23, υβεῖε ἃ βεηιπθης 

οἵ τις βοτί ἰ8 οἰεαιὶν οχργεββοά. Τῆς Οτκ. ((ΟἸονεὰ ὉΥ ὅ8γι.) 
ἐμϑεσῖβ ἴῃς περαῖϊνε, ἀπ 5405 παῖ ἴξ 15 ποῦ ἔποινη ἴῃ ἰοοἶβ, πὰς 
ἴδε Τάγρ. τοδάβ: μῶν ἐς ἄμοινπ (οσ, »μαξζες ἐδεξ μοισπν) ; ἴῃ6586 
ετοεηἀδύοῃς οὔἵει δὴ ἱπίε! ρὶ]ς βιαϊεηθηῖ, Ὀὰϊ ΏΟΥ ἰσανε ἴἂς 
βίσαηρε ἴεῖτὴ Ζηοιση, ἩΙΟΣ γε] 48 ὯΟ 5ιἰβίδοϊοσυ 8εῆ8εὲ. Τῆς [1Δδῖ. 
δῖνεβ ἴῃς ὈοΪά ἱπιεγργειδϊίοη : ἐξ τοὴζ ἑεξαεὰ γοοῖς στο (οἴ, 85), νὨΙΓΒ, 
ἄονενει, ἴδε Ηςῦ. οαπηοὶ οᾶη. Τῆς τεηάεοτίηρ : (“4αἡ τυλέελ ἐπ) 
ἐπ 1λε ἱπιναγα ῥαγέ 97) )οοῖς ἐξ »ιαάξ ἔποιση (δεῖ. ἘΝ.) 15. δγη- 

«Δοῦσ δ ν δι ρη νυ ἱπυργοῦδοϊς, ἱζ ποὶ ἱπηροβϑίῖθ. Τῆς ῥτεβεηὶ ἰεχὶ 
96 615 ἱπηργδοίίοδοϊς ; [ἢ6 οἤδηρα οὗ ἐς ἔμσιση ἴὸ Ἰοἷν (ποῖ ἃ νίο- 
Ἰεηῖ οἣς ἰῃ ἴς Ηδῦτον) κἶνεβ ἃ ϑυπίδοι δ! παίυγαὶ βθηΐθηοα, 
Ὑἰτἢ ἃ 56 η86 5 ϑιδητδ!ν τῃδὶ οἵ 1.3.6 145 τοῦ" (απάὰ ςἔ, Εκεϊ. γ : 
Ῥγδςῖίοδὶ πίβάοσω 15 ἴῃς ρεγιηδηθηῖΐ ροββοβδίοῃ οὗ τῇδ ὙΠῸ πᾶνε ἃ 
ἴτυς ρΡετοεροη οἵ ἴῃς τεϊδιοηβ οἵ 16, τὰς (ΟἿ ἴῃ οοπάυςσι 

(γῦικ) εἰιαταοίοσίζεβ ἴποβς ὯΟ ἃτὸ ἰηιε!]οοῖυ!}}γ ἀ8}} (009). Τῆς 
ἀἰξποῦου δείνεεῃ ρεσζοθριίοη ἀπά σοηάιοϊ ἰ8 τηδᾶς οἰβενοτε ἰῃ 
Ῥχτον. (το 145 αἰ). 

894, 86. Βοϊδίίοι οὗ παίΐϊοπδ διὰ κίησε [ὁ ἰδίοαΎ  δδὰ 
ἐπ  Π]Πἔζόποο. 

34. Ἀἰϊφδιεουδηοβε εχδ]ὶς ἃ πδιΐου, 
Βαϊ εἰῃ ἰς ἴδε ἀΐερταδος οὗ ρεορῖεβ. ᾿ 

35. Τδε Κίηρ' 5 ἔλνοτ ἰ5 Ὀεβίονεά οἱ ἃ ϑεζυδηὶ ψῆο δοῖ ἰδίε Προ πε, 
Ηΐ δυρεῖ τεβὶβ οὔ οὔς ψο οοπάυοῖς δθαίτς ὈΔαΪγ. 

894. Απιϊπεῖῖς, τετηδιγ. δ ιγλίοιεησες Ἀεῖα τῷ βεηογαὶ τοογαὶ 
ἰηϊερτίγ, 115 ορροϑβίϊς ἰβ οἱ, ἐχαδές τὸ ψῖνεβ Ῥγοβρεσιν ἀπά ρονεσ ; 
ἄξεσγαζέ Ξε ἰῃλϊ ποι ῥγοάυςεβ σοηϊετωρῖ, παπιεῖγ, ου δοσουηῖ οὗ 
ἰδεῖς οὗ πδίίομδὶ νίψος δηὰ ρονεσ. ΤὨς βεηπηεης 8 5:05 Δη ΓΑ} } Ὁ 
τμαῖ οὗ ἴδε ῥσορδεῖβ, [μαὶ πδιίίοῃδὶ ργοβρεῦγ δοσοτωρδηΐεβ οὐεάϊ- 
εῃος ἴο ἀϊνίης ἰδν ---- ΟὨΪγ, ποτε ἰ8 Β6τῈ ὯΟ ζαίεσεῃοα ἴο ἴμε φροοϊῆς 
3 15} [νν, πὰ τς τεϊδύοη Ὀεϊνεδθη μετ δηὰ φυσοσϑα ἰδ 
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οοῃοείνεα υπάετ ἴῃς σοησσγαὶ ἴανγ οἵ 5οοίδὶ [Π{. Ι1 15 ποῖ οἰδᾶ 
ΠΟΊΟΙΣ ἸΠΟΓΕ ἰ5 τείδσεησς ἴο ἴῃς Ὡδίοη 85 ἃ ρο Ἐς δ] πηϊξ, τβείδετ, 
τηαὶ 15, νὰ δανε βόε ἃ ῥσίῃοῖρὶς οὗ ἰῃι ΥΏΔΏΟὨΔ] οἰ ἶς5 ; δαϊ, 25 
ϑυο ἢ ἃ ῥὈχίποίρὶς 18 ὨΟ τε οἶδα δἰδῖθαὰ ἱῃ ΟἿ᾽, ἴπ6 τεΐεσεηςε '5 
ῬΙΟΌΔΟΪ ἰηϊταηδιίίομδι. Τῆς τεοορτοη οὗ ἴῃς πδοαββὙ οἵ ἰη- 
ἸαΡΤ ἰῃ ἴῃς Ἰἰς οὗἩ [6 Ῥεορὶς 15 ἀϊξείμοϊ δῃὰ ποϊεποσίῃγ ; ἴῃς 
ταοῦνο, ἃ5 εἰβενθεσε ἴῃ Ρχον., ἰ5 ὉΠ} }ΠΑτίδῃ : ΤΔΟΓΑ ΠΥ 15 σοταμηεῖ- 

ΟἷαἾγ δπὰ βοοΐδν ῥσοδίδοϊς. --- 38ὅ. Απατδοῖῖς, τοσηατγ. [ἢ ἤχει 
εἰ. τὰς ῥγεαϊοαδῖς ἰ5 τοῖο σεῖς εἰσυενέν, εξίξμδν, ἰμαὶ 15, ἴῃ δα πιϊπίο- 
τταῖϊνς ὔαλιτβ ; ἴῃς οοηίταβῖοα ῥγεαϊοδῖς 15 τυήσο σεῖς δασν, ἴμδὶ 
15, ἰΒ ἱποοιιρεῖεηϊ. «5εγυση ΞξΞ ΔῺῪ 5υδογάϊηδίς, ἤδσα δὴ οἥῆοὶδὶ 

Ῥεσβοῦ. Τῃε νεῖβε ΓΠΔῪ Ὀδ σοηδετοά: 

Α οἷενεν βεσυδϊ μα5 ἴῃς κίπρ΄ξ ἔλνοσ, 
ΑΔ ἱποοπιρεῖεπϊ οἷς ὶκ ἀϊδρίεδευτε. 

38. Ὦ κὐη ἰς ποῖ ἐχρζεββοὰ ἰῶ δὴν ΑὩς. τα. (45 νῦν δὲρ φυαΐζετ:, ἀρνιὰ 50 Ε), 
Ῥυϊ 15 ροοὰ ἴδ ϑεῖος δῃὰ ταγίδτα. Ἐοὸν ΚΒ τη" ΗἹ. ργοροβεβ Ψν διὰ ἔοτ» τ οι. 
δυρρεξὶς ἸΡΓν οὗΨ; πείϊβες οἵ ἴμεβε επιεπἀδίίοσι ἰ5 ἃ ἀϊειίποὶ ἱπαρτγονετιεαὶ οἵ 
᾿. Βείοτε ὑψινι ἴῃ ὃ ἱωβετῖ ὁ (οἵ. 1318 165); 50 (6. --- ΟἹ ἴδε ἀουδὶς τεπάετίπα 
ἴῃ ὦ δεε [δρ. Βαυπι. Ρίπκ. [δ΄ τεζαζὰβ ἴῃς βεζςομῃὰ ἔοστω ἴῃ 66 45 οτἱρίπαὶ, 
Ῥαΐϊ [Ἀϊ5 ἐς ποῖ οἱεῶσ.-- -88. (δ᾽ Δρρεδϊς ποῖ ἴο ρῖνε ὁ ἀουθ)ε ἱγδηβϊδιίου οἵ ἘΠ᾽ 
([μᾳ.). Ὀαὶ τὸ τεπάον ΚΒ Ὀτοθ 2 ἔγεεὶγ ΌΥ ἡδὺς καὶ ἀνάλγητοτ. ΟἹ 46 (πδῖο 
[οϊονα (δ, θὰὶ αἷδο ρῖνες Μ᾿΄Ρ Ῥασαρῃγαβιςδ!!γ) οἴ. Ῥίηκ.--- 394. Ἐ)6' 5»; 
ὦ πανοῦργοι; τεδὰ ὉΠῚ οΥ ὉΠΟΎ; --- Ἔν γῦεμκ (ἔτει οσσῦττεηοε), τεπάετὰ 
ποεῖν ὈΥ (Ὁ διατριβή; τεκὰ τὴ» (19 45). ΤΈε βεοοπὰ “ν ἰβ Ὀεϊϊες πτίπες 
Ὀγίην. --- 9 πο; τεδὰ, σα ΗΙ,, πιοτὸ αἰεένους. --- 38. Ἐ} τιν ΓΙῸΣ; τεβὰ 
ω κοῦ, ἴο γαίῃ δὴ δηϊεοεάεηϊ ίοσ ἴδε βυβῆχ ἴῃ (ο]]ονήπρ 1.3. .---Ξ7. ἘΠ) γκυ; 
α πρόσταγμα, -- ΞΞ ΓΠ, δ5 ἴῃ 13}} ([Τᾶψ. Βαυπι.). ---38. Ἐ ἦν, ΟὨΪΥ Βετε; εἰδε- 
Ἡβεῖε (816 314 7ὰ. ςὃ ΗδΌ. 110 156. 4038 Κ᾽ 23) 7; ἴδε δἴειη (5εε ἴῃς Ασδϑ.) 
Ξε ἀεανν, τοεϊγήδν, ῥοτοεγγμῖ; (8 δυνάστου; Φ Ὁγ0 (πρόνοοτ) φγουέαϊεν, ἰεαάεῦ 
(ο εν. προ;  ὋὉῬο; Ἐ, 2γένεἰβὲς, οἴ. παπὰς “οἱ ὅγε. Κίηρ π’, τ Κ' 115..-- 

839. Ἦἢ σἼ9; Φ ἰσχυρός (ἰσχυρῶς ΒὴὈ κα΄ 5.) Φ᾽ ω), Δρρατο ΒΩ τε π910 (Οτ), 
ὙὩΪΟΣ τὲ μου ῥγοῦδὈ Βετε τεδὰ, --- 80. (65 ((Ο]]ονεὰ ὈΥ 45) πρᾳύθυμος 
ἀνὴρ καρδίας ἰατρός ἱβ ἴτες τεπάετίηρ οἵ ἘΠ}, ἴῃς ἴννο ἢγβὶ νογὰβ (ἢ 903 "η) 

Βανίηρ Ὀεε σοηίοττηςά, ὮΥ 5οτίθαὶ οδρτίος, ἴο ἴδε Ῥερίππίαρ οἵ ν.39, μακρόθυμο: 
ἀνήρ, ἀπὰ ταϊκεῦ 5 Ξυ)εςῖ; ον 3 κοι 35 (8. ἀρρεαῖβ ἴο μανς τεδὰ 3" κϑ΄ς. 

--81. ) νον; (6 ὁ συκοφαντῶν. ---ὐῦ ἀπὰ 1.2κ ἀο ποῖ ὀσουγ ἴῃ οἢ5. 1-Φ9. --- 

88. Ὦ γ2 ποῦ; Θ ὁ πεποιθὼς τῇ ἑαυτοῦ ὁσιότητι; τεαὰ Π2 (Βὶ. Καπιρ. 
Ἑτδηκ.). --ϑ8. Ἐ γθη; τεδὰ γεν. Ἐς ἀνδρὸς, ἰῃ Φ ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ ἀνδρὸς 
σοφία, 1ᾶρ. Ῥτοροβεβ ἐνεδρος, ΕΟ που]ά βαἰἰβίβοιου!ν τεργεβεηὶ 38) τοῦ (ϑ8εε 

1.5.).---83:.. Ὦ π (ἀρρασγεβεν δῃ Αταπηδίβτη); (ὅ ἐλασσονοῦσι, -- “ὍΠ ὅπ. 
-- 835. ἘΡΆΣριν; τῇ δὲ ἑαυτοῦ εὐστροφίᾳ, Ξ-- Χο θν (7ἅ6.). --- (Ὁ Βὲ5 διοῖβες 

τεβάετὶης οὗ νη 516: ὀργὴ ἀπόλλυσιν καὶ φρονίμους (135). 



ΧΙΝν. μ-Χν. 4 303 

ΧΥ͂. 1. Ῥονσοσ οὗ φομίοηοδε. 

Α δοῆ δηβυγει ἰὈΣΏ8 ΔΊΓΑΥ τα, 

Βαϊ Βαιβὰ νοσὰδ διὶς ὉΡ δῆρεσ. 

ΑΔΌΙΠ εἴς, ἰογηδτγ. 507.) τ το ἱὰ, ρεηῖε; 58ες 2ς, 7Μμγη: σιυᾶγ; 
εἴ. 29} 24}} 7ετ. 185, οὐδ Οτσεεῖς ἱεχὶ [88 ἐζωφες 20 ἐέᾶσέ (Ξ- ἀ6- 
ΒΟγ5). “σγτ:ὰ (ΚΡ. »γίενοις) 15 ἴμδι τῇς ῥσοάυςεβ νεχδίίοῃ 

ΟΣ Ραΐῃ. Ηἰΐϊπάυ, (Πίηςθς, σσεςῖκ δηὰ οἴμεσ ραγα]]οὶβ ἴο [ἢ 5 ὑγου- 

εὐ ὅσα ρίνεῃ ΌὉΥ Μαΐίδῃ; 866 αἰβὸ Ριδῃ-οῖθρ (ἴῃ Ατὶ. Ξρυρήίαπ 
2“., ἰὰ 2ιέὁ. 9,7 ον: Βερέ 212.). --- Το 118 οουρὶεῖ τὰς Οτκ. 
Ῥτεῆχεβ ἃ τηοαϊῆεὰ ἰοσῃι οἵ βεοοηά οεΪ. οὗ 14: σηρεν ξείνους ἐὐέπ 
4ἀε τυΐξε. 

Ὡ. βροθοῖὶ οὗ δαβὸ διὰ 700]. 

ΤΒε ἴοηρυε οὗἉ ἴδῃς νὴῖδε « ἀΐδρεβεβ» κπον)εῦρφε, 

Ἴδε τοουτῇ οἵ ἔοοΪδ υἱΐετα (ο]]γ. 

Απειμοῖίς, αυδίογηδσυ (ΟΥ, ἰογηδιγ). Ζοίρῥεηπδες 15 11. ἀγοῤε (ὃ 
ΤῸ 293 Αἱ. )}5 ΕΖ. 20" [21] α..}), οτ στ βίον ἴῃς ΗςὉ. π45 σισάές 
φορά, ὑναὶ 15, ἀοεβ οὐ ἰγεδῖβ ἰὴ ἃ ροοά, ἜἼχοθ]εηῖ νᾶγ, ΕΝ. “ἠεγοίὰ 

αγίρλί; ἂμ5 ἀοεβ ποῖ ρῖνε 50 Ἔεχδοῖ ἃ ςοπίσαβί ἴο μύχεγς δ5 ἴῃς σεδά- 
ἵὴρ πεῖς δάορίοα, πιο 15 οΟὈϊδιποαὰ ὉΥ ἃ 5ρῃς σὔδηρε ἰῃ οπα 
ἩΦΌ. Ἰεῖῖϊεσ. ΤῊ τείδγθηος ἰ5 ἴο 411 ψιβάοσῃ δηὰ (ον, τεϊϊσίουβ 
δηὰ οἴει. ΟΥ τοῦ δ 58. 7.218..74ὅ, 

8. Θοά᾽ε οτἰτἰοίεπι οὗἨ 116. 

Τῆε εγεβ οὗ Ὑδῆνε δῖε ἴῃ ἜΥΕΤΥ ῥἶδος, 
Κεερίης νδῖο ἢ οἡ νυ]οϊκεὰ δπὰ φοοὰ. 

Οοπἕηυουβ, ἴεγηᾶτγ. ΤὨς Ῥαγιοΐρ]ς ἴῃ βεοοῃὰ οἱ. ἰ5 υβεά οὗὨ ἴῃ6 
ναϊοβιηδῃ οἵ ἃ οἷ (2 Κ. 977 158. ς 25), οὔ τῆς ῥγορδεῖ 85 τϑογδὶ 
δῃηᾷὰ χεϊρίουβ οτος (ΕΖ. 377), οὗ ἴλε νἱέε δ5 ρυδγάΐδη οἵ ἴῃς πουβε- 
μοϊὰ (317), ἀπά τῆς νετῦ οὗ Οοά 45 οὔβογνθσ οἵ τε (ψ 667). 
ὙΠ15. υηϊνετῖβαὶ αἰνίης οΥἰοίϑτη ἰ5 δἀἀυςεὰ 45 ἃ ψαγῃίηρ δραίηβί 
στοηρ- ἀοίηρ (Ὀε.) : Υδηνεῖ ψι}]} ρυπῖβἢ τῆς ὈδΔὰ δηά τεναγά τῆς 
ἕοοά --- ΠΟΙΒΙ ΠΣ ἀϑοᾶρεβ ἢβΒ Ἔγεὲ. ῬοβϑίὈΪΥ αἷδο (Ετδῃϊ.) [(ἢς 
σουρϊεὶ ἰ5 αἰπιθὰ δἵ ἴῃς Ρῃ]οβορῃῖοαὶ τἤδοῦγ ἐμαὶ σοὰ ἰοοῖκς ψτῖὰ 
ἱπάϊβετοηος οἡ Ὠυτηδὴ δοιοῃς (ΕΡΙουγεδηϊβι}). 

4, Θαμίϊο δρϑϑοὶι. 
Α Ἤβοοἴδίηρ ἴοηρυς ἷβ ἃ ἴτεε οἵ 1Ἷε, 

Βαϊ νἱο]εηΐ πψογὰβ πουπὰ ἴδε βουΐ, 
-, 
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ΑΒΕ Θ͵ς, ἰογηδιγ. «δοοίλέηρ ὥηξμε ἰβ 1ἴἰ. ἐδ ἀεαδη 47 τἀε 
ὥοπρμε, (δὲ ἰ5, 15 αἰϊετᾶηος ἩΒΟἢ δ85 ΡΟΥΤΕΣ ἴὸ ἢφαὶ ογ βϑοοῖδε 

ἴδε (δε! ρα οὗ οἴδεῖβ, Ὀδοουλίηρ τἴμ03 ἴο ἴδετῃ ἃ βϑοῦτος οὗ Θ;])οΥ.-. 
ἃϊἷς 1"ἴς ; τὰς ἴπτνο ἰετῖὴβ οἵ [6 Ηδῦ. ἐχργεββίοη βου ρμεγῆδρυ 

Ὀὲ ἱηνετῖεά, 80 88 ἴο τεδὰ σ ὥρηρωέ 97 ἀεασζηρ (βϑοἢ ἰδ ἴα ογάεσ 
ἴῃ τ4 Ὁ, α ἀεαγέ οὗ λεαἠηρ). ἘΝ. τυλοίξεονις ἔσησμς; Ὦδ. σερεάζε- 
πόες 97 ἐσηρωε. ΟἹ Μὲς 97) ἤϊε 8ὲ6ὲ ποῖς οὐ 3}. --- Τῆς Ηεῦ. οὗ 
βεςομὰ 6]. τοδάϑ 11. : ὀνΖ υἱοίφπες (ἈΝ. ῥεγυέγεθηέ55) Ζλογείς (ἴιδὲ 
5, ἰῃ ἴτε τοῆρσυ6) ἐς α ὀγεαξίηρ 97 Τὰς τρίγι, ἃ οταβῃϊησ οὐ πουπά- 
ἴῃς οὗ τῆε δὴ ἴο ποτὶ ΟἹ οὗ ἡ οτὰ ϑ0ο ἢ} πογάβ ἃσε βροΐκθῶ ; 
φρίγ τ ἰληθῦ Ὀδίηῃρ ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟΏΔΙΠῪ ; ἔοσ ἴῇς ἐχργεβδίοῃ 866 [38. 
69 (ΕΥ̓͂. νεχαδοπ 97 τβίνεγ). ---- Ῥέοίε ἰβΒ ταὶ πο ρᾶβ565 
Βεγοῃά ἴδε ἰἰης οὗ τρῶϊ, ἰῃς ἱτηπιοάεγαῖε, οχίγαναρδηῖ, οἵ ἔαϊϑβε ; 
866 ποῖς Οἢ 11 δηά, ἴον ἴῃε σοσσεβροηάϊηρ νοῦ, ηοῖε5 ἢ 13" τοῦ 
41.2 2212, ΤῊ Ῥασγαὶ]οἰἶβαι μετα ἴανοσβ ἴῃς βεηβα ἐρρεοάξγαίς (30 
τὰς 1,41.) οἵ σίοίσηξ, π᾿ ϊοἢ μῖνεβ ἃ σοηῖγαϑι πὸ ἐμαὶ ἴῃ νυ. ---- ὙΒἊ 
βεςομά οἱ. ͵5 τηϊϑυπαοτβϑιοοα Ὁγ 4}} [6 Αῃο. 1585. ἐχοθρί ἂς [1,δείη, 

δ. ῬΟΟΙΙΣΕ ἃ πιὰ οἵὗἱἨ νϊϑᾶοτα. 

Α ἰοοὶ ἀεξρίβεβ ῃἷβ ἐδ μετ᾽ 5 ἱπβιτυςϊίοι, 
Βαυὲὶ Βε γῆο τερδγὰς τερτγοοῦ δοὶβ υγβεὶγ. : 

Απθιμεῖς, φυδίογηδγυ- [ΟΥ̓Δ (οτ, ἴογηαιγ). ΟἿ. 12} τοῦ. “εἰς 
τοίξείν τε ἰΒ τσῖβε, ἴῃδὶ 15, ββονγβ ἢ15 βοοὰ 8656 ἰῇ δοσδρεωρ τε- 
Ῥτοοί. Τῆς ἢχβι ο]. Δβϑιπη65 [ῃαὶ ραγεηίδὶ ἰπϑιπιοιίοη ἰ8 ἴῃς δα5,5 
οὗ τιοσαὶ [ἰἴς, Ὀὰϊ τς οπατδοιϊεγζαϊίοη οἵ ἴῃς ἴοοὶ 45 ἃ ἀδϑρίϑεσ 
Βοϊἀβ ροοά, ἴῃ Ρτον., ἴῃ σεϑβρεςῖ ἴο 811 ἰπβίγιοϊίοη (τοῦ 12' αἀ). 

6. Εϊμδιηοίδὶ τοπασὰ οὗ σὶρ ὐδουξηθεδ. 

Ιῃ ἴῃς Βουεε οἵ ἴδε τἱρῃίεουξ ἅτε στεαὶ βίογεξ, 
Βαϊ ἴδε τενεῆυεβ οὗ ἴῃς νἱοκεά ἃτγὰ ε σαϊ οΒ. 

Αππι εὶς, ἰεσθασγ. Οἱ. τοῦ τὸ τοῦ. ῬἨγδίοδὶ Ὀσοβρ Υ ἰ8 τορ- 
τεϑεηϊθα 45 ἴῃς τεναγὰ οὗ ντῖαθ. Τῆς ΗδΌ. τεδάϑ 11. : δὲδ ἀσωφέ 
ΦΓ 4“ε γι ρλίεοως ἴς α φγεαί «ἴογέ (οτ, γεαξωγε), δωέ ἐπ Τῤλε γευέπμε 

(οσ, 2γοάμεφ) 97) Τὰε τυϊεἀεα ἐς α ἡλίηαρ φομδίσα (τπαὶ 15, Ὀγουρδι 
ἰπίο τηϊβέοσϊαπε, οδί αμην, ΟΥ εἰ Ῥατγαββηηθηΐ, 566 78. εὐ τ ϑλπὶ. 
145.ϑᾷι Κὶ. 187); οὗ 11.3,. ΤῊΪΞ9 ἰαϑὶ Ἔχργεββϑίοῃ ἰ5 ποῖ δεζε ἃρ- 

Ῥσορτίδιε ; ἐσίανεν (ΕΝ. φομόζ) πουϊὰ δὲ Ἰορίοα!ν οοετεοὶ, 
τδουφὰ ἴῃς Ηεῦ. ἀοεϑ ηοὶ δάπιϊι οὗ [8 ἰγαῃβίδιίου ; ἴἢς ἀπε ῃοσὶς 
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ἔδνουβ ἴδε τεδάϊηρ ((ουπὰ ἴἢ οης Οτεεὶς ἰεχὶ) δε νογεά, ἐμ σῇ; 
ἴῃς Ῥσερ. ἐπ 5βου]ὰ ὃὲ τεπηονδὰ ἔἴτοπι βεοοηὰ οἱ., δηἃ ἱπβεγιεὰ (885 
ἴω ἈΝ.) ἰὴ ἢγϑῖ οἴδυϑδε. ὙὍΤΈς ἕοσττη οἵ Ἴχρτζοβδίοῃ οἵ ἴῃς οουρίεὶ ἱβ 

ἄταν ἴτοπὶ δϑτίουϊτυγαὶ Πἰς ; της ἴοτηι γέρεπμό Οὐσυ8 ἰῃ 15. 8} 
10} 14' τό 1:85 Ἐχ, 23} 705. 5.2 σ΄, --- Ὡς Οτκ. 858 ἴπο τεπάει- 
ἱηφὲ οὗ ἴδε οουρϊεῖ, οης ἀἰβετίηρ 510 μὲ] ποτ τῆς ΗδΡ., ἴῃς οἴδπος 
ςοπίοττηεα ἴο ἰξ ; ἴῃς ἔοστηεσ 8 ργορδυϊγ ἴῃς οἱάεσ, ἴῃς ἰαἴϊεσ ἃ 
τεν δου. 

Ἴ. βεξοε, ποῖ ἴοοϊε, δοοὸκ κυου)οᾶζο. 

Τῆε Ἰῖρα οἵ ἴδε νῖϑε εργεβετνε. κπον)εάφε, 
Βαυὶ [δε ταϊπὰ οἵἉ ἐοοὶς ἰ5 νεϊϊδουϊ « ἰπιοἰσοπος. 

Αππιβεῖς, αυδίογηδιγ-ἴογηδτγ. ΤὨς Ῥγονεγὺ οοηίγαβίβ ἴῃς τῖβα 
ΤΩΔῺ 5 ἀενοῖοῃ ἴο κηονίεῦσε πὶῖὰ ἴῃς Ἰητ6]Θοῖθα] ἀυ]η685 οὗ ἴῃς 

ΤΡΡοεῖϊε οἶαϑββ. ἢ εε πὰ γροοΐελ ἀδηοῖς ει ρεῖβ οσ σοῃϑε τυ οῃ5 
οὗ τοϊηὰ ; ἐμσιυζαρε ἰ5 ἴῃς ῥχγοάυοϊ οἱ ἴῃς δοουτηυ]αϊεα ἰγεάβυτα οὗ 
πὴξάοσω. Ζέε: δῃὰ ρε μα (ἀξαν) ᾶτὲ βυ Ὀϑιδηια !] συποηγτηβ ; ἴμε 
ἘΡ8 βρεακ ννῆδὶ ἴῃς ταϊηα τ κ5 ; 50 ἴῃ ν.3, δῃά οἴ, ν.". Ηδστε, 85 

οἰβενῆετε ἴῃ Ρζ., βίγεββϑ ἰ8 ἰαϊὰ οὐ υἱξετδηος δηὰ τεδοῃίηρ. --- [πὰ 
ἴδε δἢχεὶ ᾿ἴπὸ ἴῃς νετὺ ἴῃ τῆς Ηεῦ. ἰ5 σεαδζεγ, ἃ ποτὰ εἰβεινῃοσα 
υξεὰ οὗ ἀεσβίτιοιῖίνε ἀϊβρετβίοη (20 5 ΕΖ. Ὁ ψΨ τοῦσῖ α1}}; ἴδε δῃ- 
Ρτορσίαϊς ἴδυτὴ 2γέςογυς ἰ5α ΟὈϊδίηδα Ὀγ τδς οἰδηρε οὗ οης ἰεϊίεσ. 
Τῆς ᾿αϑὶ ἐχργαββίοῃ οἵ βΞεςοηὰ οἱ. τεδὰβ ἴῃ ἴῃς ἩδΌῦ. ἐς ποῦ “0, οτ, 

ἐς ποί μῤγίρλέ (οτ, ἀομεεί, οὐ, τἰσαγαςί, οὐ, ἡγωσμνονίλν)). ΤὨς 

ἔτβι οἵ ἴδεβε τεπάεγηρβ 5 γε ον] ΟΔ}} ἰδπης δηὰ ἱπιργοῦδοϊςε, δηὰ 
15 βασαϊγ Ὀεϊτεγεὰ Ὁγ ἈΝ. “ρεζὰ ποί το, ἴῃς νετὺ τεσ δεν, τεϊαϊηεὰ 
ὃγ ἈΝ. 5115 ζφε, Ὀυϊ ποῖ γέμα, τῃουρἢ [ἢ}15 αἰ που ν ἀἰβαρρθατς 
{{ νὸλ τεδὰ 2γέςεγῦσ. ὙὍὙὴε βεοοπὰ σεπάετηρ 50ρΡΡ0}168 ὯὩο ζοοά οοη- 

ταδὶ ἴο ἢγϑβί οἷ. ; τῃ6 Ροϊπίϊ ἰ5 ποὶ ἴῃς ἴοο]᾽ 5 Ἰδοὶς οὗ ὑρτὶ τη 658, 

Βαϊ Ὠΐ5 ἸΠΔ ὉΠ} τὸ ἀρρτθοίαῖε Κκπονϊεάσε. Τῆς σοηϊγαβὶ ἰ5 ραϊηεά 
ὉΥ ἃ 5: 1χῆς οὔδηρε ἰπ ἴδε Ηςδῦ. ἰεχῖ, ΒΟΥ Ό τὰ μάνα ἴῃς βεῆβε 
ἦρε: ποί μπάεγεζαηα,; ἴοι βἰ τι αῦ Ἐχργθββίουβ 866 18 23. 28 20΄. 

ΤΒε ,οὐ, σοβε ροίπι οἵ νίενν ρυῖβ Ὠἰπι ουἱ οὗ βγγυρδίαν στὰ τῃς 
Ὡρδϊ, Βᾶ5 ΠΟ στε8] οοιργεριεηβίοῃ οὗ Πἴε. 

8,9. Τἴπο δϑοσαϊπδίίουβ οὗ 6 Ιοχὰ. --- Αππ ες, αυδίετηδιγ- 
ἰεσγῃδιγ. 

τὲ 8. Τῆς 5δοτίῆςς οἵ ἴῃς σψὶςκεά ἰ5 δῃ δροτηϊηδίΐου ἴο ΥδΕν Ὦ, 

Βαϊ τὰς ργαγεν οὗ ἴῃς ἀρτίρῃϊ ἰδ δοοερίδοϊε ἴο Πίσω. 
Σ 
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9. Αδοχιϊπαίϊου ἴο Υ δῆς ἰ5 τὰς 1" οἵ δε νὶοκοὰ, 
Βαὶ Βὲπι γγβο ργαςῖίβεβ γἰρῃιεουδηεβα ἢ Ἰονεβ. 

8. ΤὨϊΞ 15 οῃς οὗ ἴῃς ἔξν ῥίδοςβ ἰῃ Ρυον. ἴῃ ψῃΐϊο τς 8δοτίβοείδὶ 
τίτα4] 15 τλεπθοηδα (86ε γ} 1γ 215 5), δῃὰ ἢεῖε, 25 ἰῃ 2ι᾽ ᾿, ἰἴ ἰ5 

ἱπισοἀυςεα ἴῃ ἃ σορῃεσοη νοὶ ς41}5 ἕοσ ἀἸἰβαρργοραοη. ϑάςτ- 
ἔςς νἱτπουΐ τἰραιεουβη685, 58 ἴῃ 5965 δῃὰ ἴῃς ργορῃςῦ, ἰ5 δὺ- 
Βοττεηῖ ἴο σοά ; 5δοσίῆος τι τἰρδιθουβη 85 15 ἢοϊ το Ποῃδά ἰῃ 
Ῥτον., Ρεσμᾶρβ Ὀεξοᾶυβε ἰξ νγᾶϑ ΟὈν]ΟυΒΙγ ρτορεσ, δηά οδιεὰ ἔοσ Ὡὸ 
τειηασῖς. ΤῊΣ βᾶζ68 γθοοβῃῖζα ἴπε τἰϊτυδὶ 45 ἃ ἱερι ταῖς δηὰ Ὀἰηά- 
ἴηρ ἴοστῃ οἵ πογβῃΐρ, Ὀυὰϊ ΠΟΥ ΙΔῪ ὯΟ βἴγεβδβ οἡ 1ἴ--- ἴἼΘΥ πανεῖ 
επ)οίῃ ορεάϊεμος ἴο 158 τααυϊγετθηῖβ. --- ΤῊΣ οοπῖτασι οὗἨ ταέγύβεέ 
δηὰ 2γγ»ε7 ἀρρεᾶτβ ἴο Ὀ6 ἀουθὶν 5ἰροϊβοδηΐ : [ἃ ἱπεπιαῖς5 τμδὶ ἴδε 
ΓΌΥΤΔΕΥ ἰ8 80 οΟυϊναζά βογνίοθ δαϑν ρογίοσιηδαὰ ὉΥ ἃ ὑδὰ πηᾶῃ, 
ψὮς τῆς Ἰαιζοῦ 15 δὴ ἰηνγαγὰ βοσνίοθ ἀρργοργίδῖς ἴο ἴῃ6 β5ἰποςγεὶν 

Ρίουβ; δηά ἰξ βυχρεβῖβ [ῃδῖ, ἰῃ ἃ ςετγίδίη οἰτοὶβ, ἃ πιονεϊαθης Βδὰ 
Ῥεσυῃ νοι, Όγ Ἰαγίπα 5685 ου σοτητηυπίοη οἵ Ὠεατὶ ψίϊῃ Οοά, 
τεηάεὰ ἴο Ὀτίηρ δδουΐϊ ἴῃς Δρο]ἴοη οἵ ἴμε 3δοτίβοίαὶ γιϊαδὶ; ἃ 5ἰτη- 
ἦϊατ πηονετηθηϊ ἀρρεαγβ ἴο ὃς ἱπαϊοςδίεα ἴῃ Ψ ςοἰ", δῃὰ ἰ5 τηοϑβὶ 
υἱβίθ]ε ἴῃ ἴῃς ϑειτθοη οὐ ἴῃς Μουηί. --- Τῆς ἴπο ἴδττηβ οδπ ΠΑγΪῪ 

Βετε 6 ΞΥΏΟΉΥΤΩΒ, διδπαϊηρ εἐαοῖ ἴοσ ἃ τἰϊυδὶ οοπιρίεχ νοὶ ἰπ- 
εἰυάε5 ἴδε σοτωπΊΟη]Ὺ αϑϑοοϊαιϊοα δοῖβ οὗ βδογίῆςς δηὰ Ῥγᾶγε (5:6 

1 ϑδῃι. 12 2 ὅδῃι. 7.8, ἀπὰ οἵ. [κλι. 112); τῇς δημιμεβὶβ 5 ἤοτε 
ταλικαα. --- ΕῸΥ ἃ 5ἰτῖϊδν αἰτυὰς ἰονατγὰ βδοτίῆος οἷ, Απι. τ 1Ξἃ. 
1 7εῖ. 731 ὅληι. τοῖ ψ 505} ςτδ 08.) Οἡ «σεργήβες 5εῈ ποῖς 
οὔ 53, οὐ σεεφῤίαδίε, Ὠοῖδ5 οἡ 85 τοῦ εἰ, δηά, ίοσ ἴῃς τίϊαδὶ υθς 
οὗ ἴἰῆς ἴεττι, [κεν. τ, Τῆς Ργαγεσ οὗ [ἢδ Ἰ ΟΓΑΪῪ μοοα πιδῃ ἰ5 
σεεέῤίαδζ,, ἰΒ Ὀἱεαϑίηρ δἀπὰ ἰβ ἢδαγά, 5 ρ]Ὺ Ὀδοάυβε Βα ἰ5 ψοοά -- 
Ῥυΐ ἴξ 15 μοί βαϊὰ ψΠεΙΠΕΓ ΟἹ ποῖ πε 4150 οἤϊξειβ βδοσγίῆος. ---- 9. Ῥδι- 
416] τὸ ἴδε ργεοδάϊης οουρὶςεῖ, τ τὰ συνε τυ οη οὗὨ εἰμίοδὶ ἕος γεὶϊ- 
εἰουβ σοπάϊίοηβ. Ζύ 5. 111. τᾶν, Ξε ᾿ἴἰπε οἵ οοπάποῖ, πιᾶπηοῖ οἵ 

Ἰε; 2γαεδεες ἰβ 11. μοίοτος αγίεν. ----- Ῥοβϑί]γ ἰῃς εὐἀϊίος, ἰὼ ρυϊίηρ 

τῆς ἵνο σουρ]εῖβ τοβεῖποτ, τδδηὶ τὸ ἐχρίδίη ἴῃς ἤγβὶ Ὦγ ἴῃς ϑοσοηά. 

10. Ηο ψῆο ΜΠ ποῖ Ιϑδσι τουδὶ ἀΐο. 

Τβετε ἰς βδίεγῃ οοσγεοϊίοῃ ἴοσ ᾿ἰπὶ ψῇο ἔογεακεβ ἴῃς γᾶ, 
Ηξε Ὑ8ο Βαῖεβ τερτοοῦ 5884]} ἀϊε. 

Ιἀεηῆοδὶ, ἰοσδῖγ. Τῆε εὐαν ἰ5 ἴμδὲ οὗ {τ ἀπά τἰχδίεουδηεϑ. 
Τῆς σάν (Βασγά, βτίενουβ, 5840) ἐογγεέοδοπ ἰΒ ἀδαῖῃ (ϑεοοδά οἷ. 
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“ἀαΐ ἀϊ). Οἱ εογγέεδοπ ἀπὰ γέῤροο 8ε6 ποῖθβ οὔ εὖ 3. πα 

Ῥεῖβοῦ ἀεβογ δε ἰ5 ἴπεὶ τρόσαὶν νποϊκεά, ἀἰϑορεάϊεης τηδῃ ; τῆς 
Ῥυμιϑῃτηεηΐ 15 ρῃγϑβίοδὶ δηὰ δαχίἷγ. [“{π ἰδ τερσεβεηϊθα 85 ἃ αἰ5- 

οἰρ!ης --- σὸς ἴο ᾿ΐτλ ψμῸ [4115 ἴὸ ρῥτοῦῆϊ {μεσεὺγ ! --- Οτῖς., ἰαῖες- 
Ρτεῖίηρ : «λα ας δαφσεέν (οτ, α« «λα»ιεγμέ ἄξαιλ). 

11. Ὑπὸ ἀορῖδε οἵ ἴΠ0 8600] δῖὸ κηοῦσῃ [ὁ Θοὰ. 

Θεοὶ διὰ Αὐδάάοῃ [ες ὀρεὺ Ὀείοτε δῆς, 

Ηον τους ποτὲ ἴῃς Πεδεῖδ οὗ τηθῃ ] 

Εχιεηάεδα ράγδ δ] ἰσπι, Ἰσγηασυ. ὙὍΏῈ σουρίοῖ ἐχργεβ868 ἃ οοῃοία- 
5ίοῃ ἴτοσα ἴῃ6 1685 ἴο ([ῃ6 στεδῖοεσ; ἰΐ ἰβ αβδυτηθα ἴῃδὶ ἴῃς παεοτ- 
που]ὰ 5 ἃ τῶοσε σαπιοῖς δηὰ πηγβίεσίουβ τορίοη ἴμδη ἴῃς Πυπηδῃ 

500}. Οὐ «δλεοί 8ὲεὲ ποῖεβ οὔ 1 κ᾽ σύ. ὍΤΠεὲ ἴοῖπὶ “δασάοη 
(ΞΞ ρίδες οἵ ἀεϑιγυςίοηῃ, τερίοῃ οἵ ἀθδῖἢ}}) οσουΓβ οἰβενγῆοσγε ἰῃ ΟἿ. 
ἴῃ 27} ((ὴ οοπποςίίοῃ, 85 ποτε, στ δάδοζ), ΠοΟὉ 265 (ράγαὶ]αὶ ἴὸ 
͵ϑλεοὶ), 2853 ([π σοπηξοϊίοη στὴ 2) εαζὰ, τε ἰὩς δαὶπὶ οἵ ἀςδῖῃ), 

41} (Ξ- ὕπάεσνουά), ψ 8.813) (ράγα! οὶ ἴο Οσγανεέ, δπὰ -Ξ- ὕπάει- 
ποσἱὰ) ; ἰξ 15 [ἢ ἃ 5Ξγποηγτα οἵ ϑλεοί, ἴο νη ϊοὰ ἰξ 15. δῖε δα δὰ 
ἴοσ τεϊοσίοδὶ δια μαβὶβ.Ό ΤΏδτε ἰ8 ὯὨῸ δυϊπου υ ἕοσ ἴῃς ορίηΐοη 

(Ό 6.) ἴδι “δαδαονι ἰα ἴηε Ἰονεβὶ τορίοῃ οὗ θεοὶ. Τῆς ΟΤ. ἀοεβ 
Ὠοῖ τεοορτιίζα βίγαῖα ἰῃ ϑΠ60]; (ἢς εχργεββίοῃ ἰῃ Ὦϊ. 325 ψ 86), 
,ϑλσοί ὀείρτν (ΑΝ. ἐρινεεί δε, ἘΝ. Φριυεοῖ 2ὲ δ), βιταρὶν ἀδβοτῖθεβ 
5:60] 85 ἃ ρἷδοα Ὀερεδίῃ ἴῃς δασίῃ, κα τῆς Διεζλεγίαπα (ΞΞ 85860}) 
οὗ ΕΖ. 231. Ιη ἴδε ΝΎ. Αροοδῖγρβε (9) Αραάάοῃ ἰ5 ἴῃ πᾶτης 
οὗ ἴδε Αῃρεὶ οὗ ἴῇς Αὔγδβ5 (ΞΞ Αηροὶ ψῇο ἰηῆϊοϊ5 ἀφαϊῃ, δηὰ βϑεηά5 

ταξῇ ἴο 58}60}) ; ἴῃ ἴῃς Ταϊυυὰ (,ϑλσό. 895) ἰξ 5 υϑεὰ ἴῃ ἃ βἰ τι] 
ΤΩΑΔΏΠΕΣ ; 85 ἴα οοποορίοη οὗἁ ἴῃς οἴδποτ ᾿ς Ὀεοᾶτηε τῆοτὰ ἀεῆ- 
πῖϊε, τὴς τεμάξῃου γγὰ8 ἴο ρειβοῃδῖίῖίζε ΟΤ. ἐχργεββίοῃβ. Ηδτζε, 85 

ἴῃ 7οὉ 265, Υδηνε ἰβ ΔρρΑγ ΕἾ τερτεβθηϊθα 48 σοηίτο  ηρ 5160] ; 

ἃ ἀϊβετεηῖϊ νἱενν 18 Ἔχργεββαὰ ἰη 158. 20᾽5, σῆεγε (45 βθπογαι ν ἴῃ 
τὰς εσίϊεσ ἰἰϊεγαῖασε) Ὑδῆνει ἢ45 ποιμίηρ ἴο ἀο ψῖῖὰ ἴμῈ πάετ- 
σοι] (εἶ. ποῖα οἡ 1132); τῆς οἤδηρε οὗ νίενν ψὰβ ἄυς ἴο ἴῃς σοιη- 

ῬΙεἴῖον ἀενεϊοριηεηὶ οἵ ἴἢς τηοηοιπείβες ἰάεα. Ενε [ἰοῦ (]οὉ 

1.4.2) 8 ποῖ βυτα δαὶ σοι ρονγεσ σοῃΐτο β 5160]; ἴῃς νἱενν οὗ 
Ρχον. 15 πογο δἀναῃος, δυϊ 511}} ἀο65 ποῖ Ἔχργεβθ ἃ τγοσδὶ σοῃῖσοὶ 

ἐχοσοϊβεα Ὁγ ἀοὰ ονεοσς ἴῃς ἀξηΐζεης οἵ ἴῃς Ὁὐπάεγινοσα. -- εν ἰ8 
ει. ελέάγεν ΟἿ τόθ, τον 97 νραπ 15 ἃ Τοοτωραιδνοϊγ ἰαῖς Ηςῦ. 
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εχρτσεββίοῃ οσ “ δυϊηδη θεηρ "; 50 ΕΣ. 2' σί,, ]οῦ 25 Ψ 8." 31" 
Ῥδῃ. 857 («πὰ Αταηιδῖς, )32). 

᾿ 18. Ἰπάοοῦ! οὗ [10 δβοοξίοσ. 

Α βοοβετς ἰονες ποῖ ἴο ὕες τερτονεὰ, 
Απὸὲ υἱἱ]} ποῖ ναὶῖ ἐ τ » ἴδ 6 νεῖϑε. 

Ἐχρίδηδίοσυ Ῥδσα  ]θ] ἰβι, ἰογηδιγ- οἴπασγ. Οὐ “ἐοῆ27 5ες ποῖε οἢ 
13, [Ιῃ βεοοῃὰ οἱ. ἴῃε ΗςΌ. μᾶ8 γό Ὁ; ἴμε Ὀεῖζοι σεδαϊηρς ἰ5 
ξἰνεῃ ἴῃ 13ἦ (50 ἴῃς Οτκ. μετα) ; οἵ. 225 (“ ἀο ποῖ ναὶ [2550- 
εἶδῖε} νὶδι δὴ ἰγαβοῖθ!]ς τρδῃ "). (Οἱ. αἷϑο 11 4. Ὑῆὲε ϑοοῆξει ἰ5 
τερασάςα 85 ἃ τιδῃ Ῥΐοδε οπδγδοῖοσ ἰ5 χε, [ἱ 15 ποῖ βυρρεδιοὰ 
ὕπαιῖ με τορος Ὀς πεϊρεὰ ὈΥ δεϑοοϊδιίοη νυ ἱἢ ἴῃς ν]δβς. 

18. ΦΟΥ͂ οὨἸΐνϑμς, ΒΟΣΤΟῪ ἀδρσοϑεεθδ. 

7 γους Βεατῖ τοδῖες ομβδετζίῃυ! ἔδεε, 
Βαϊ ὉΥ 5οττοῦν οὗ 5ουὶ ἴῃς δρίτὶϊ ἷἰς Ὀτοίκθῃ. 

ΑΔΕ 6518 ραν ἱπαρ] ἰοὶῖ, τοστηασγ. ἘΝ. (ΞΞ ΑΛ.) : ὦ »2᾽}} ἀεανί 
»ιαζεϊὰ α ελεεγύμἑ εομηπήεηπαπες, ἴῃ ποῖ τἴῃε νογὰ "2 70}) πον ἱπὶ- 

ῬΙΙε5 ποτα οὗ τηονεηδηΐ δπὰ υἱΐδτᾶθος [ἤδη 18 οοηϊδίηςα ἰῃ τὰς 
ΗδΦὉ. ἴδῖτω, νϊοἢ τηθδηβ ἡογγμί, ρἰαα. «δοιρῖ 15 τ, ἀσαγέ, ἀεαγί 

δῃηὰ “ῥέγ ἀγα ΒΥΘΟΏγτη5, ὈοΪἢ 5ἰρη γίηρ ἴΒ6 ἸΠΏΘΙ Ὡδῖυγε οὐ Ὀείηρ, 
Ῥυΐζ, ἰὴ ἴῃς σοπηδοίίοῃ, φρέγτΖ τῆᾶν Ὦᾶνε ἴῃς σοπηοίδθοη (ἴῃ Ηεῦ. 

85 ἴῃ ἘΏρ]}15}}} οὗ σουζαρε ἀπά ΠΟρε.--- Εχδοϊ δηΠ ἢ 6515 ἰ ἜχρΊοθ- 
βίοῃ ψουϊὰ τεχυΐγε “ 3δΔἀ ἴλοα" ἰῃ βεοοπὰ οἷ. ; [Π6 ναγίδηϊ ρῇγαθε 
ἱαρ] 165. τπαὶ ἃ Ὀγοίκεπ βρὶπὶ 15 τηδηϊεβίεά ὉΥ βδάμεββ οἵ οοιυπίο- 
ὩδῆοΘ, Μ᾿ ἢ]]6 ἃ σπεοσῆι ἕδος 5μονβ ἃ Ὠἰρῃ, σουγασδουβ 5ρὶσῖῖ. Τῆς 
ῬΙΟνΕΓΌ ποῖεβ ἃ δοϊ οὗ δχρϑγίθῃσε : ἸΟΥ͂ 5 ᾿ὨΒρΡΙ ΠΏ, ΒΟΙΤΟΥ͂ ἰδ 

ἀερτγαββίηρ --- ἰῃς δἀναηίαρεα οὗ ἴῃς (ὈΓΤΔΘΙ 5 ο͵θασ. ΤΏς τηδῃ᾽ 5 

τηοοὰᾶ 15 βδονγῃ ΌΥ ἢϊ5 σουπίδηδηςθ. (. Β5. 135. 

14. Το αἰϊπιοπέ οἵ βαβο8 15 Κπουν]οᾶβο, οἵ ξ00]5 7011γ. 

Τῆς πιϊηὰ οὗ ἴδε νίϑε βεεκβ Κπονϊεάσε, 
ΤΆς ταουῖὰ οἵ ἴοοἶ5 ἔεεὰβ οἡ ἔο]ἶγ. 

Απιϊδπεῖο, ἰογῶδῖγ. Τῆς τοϊδάοῃ Ὀεϊνγθθη τοίσέ δηὰ ἀνοιυίεόψε 

5 ἴῆε βᾶτηθ ἤεσα 85 ἴῃ ν.ῦ, οὐ ῬΊΟΝ 866 ποῖθ. [Ι͂ἢ βεοοῃηὰ οἱ. ἴῃς 
ΗςΌ. τεχὶ Ὠ85 λχες, ψιἰϊς ἢ Εννα]ὰ σεϊδίπδ; Ὀὰϊ ἴῃς τεδαϊηρ οἵ ἴδε 
τρδυρίη, »εσερίὰ (Ἡ ἢ ἴθ ουπα ἰπ 41} [ῃς Αῃς, τ55.) δοσογάβ ψηῃ 
τῆς νεῖ ες, ἀπιὰ ἰβ οὐυνϊουγ Ὀεῖϊοῦ; γισικδὰ ,έεηΐς ἴα. ἃ τῃειοτ δ) 
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ναϊϊδτίου οἵἉ »ε μα τεεᾷς. --- Ἰηοϊεδὰ οἵ γεεάς ὁ», ἴῃς νετὺ οἵ ἴῃς 8εο- 
ομὰ εἷ. πρᾶν δε τεπάοτεὰ ἐς οεεμβίεα τοί, εἰνένος αὔίεν (Πξ, ἀτ:ο- 
«ἕαέ: τυ), οἵ, ἀεάγλα ἐμ, Ὀὰϊ “ες Ὀεϊίεν βαϊϊβ ἴς πουη »ισωδά. 
-- Τῆς νοσζὰ σεηδογεὰ γοοῖς ἀεποῖςεβ ἴδε δἰρῃεϑὶ ἄερτεε οὗ 5ἴ0} 11, 
᾿ϑυβοδρ. ΠΥ δηὰ υησγεοερτνδηθββ ; ἴῃς τηθηΐδὶ ἐυγηϊζυσε πὰ 
ὩΟυ ΤΙ ΒὨτηεηὶ οὗ βυς ἢ δὴ οἱς ἷἰ5 “ροδίελμδος οὐ ἡοϑν ἴὰ τπουρῆς ἀπά 
ἄεςεά, ἀπὰ τιῖ5 ἰ5 ἴδε ῥσοάυςϊ οἵ ἱφῃογδῆοςς. Ηδετε, 85 ἰῃ 1.45 σὰ 

Δῃὰ τδγουρβουῖ 085. 1-Θ, νἱτῖυς ἰ5 ΑΠοὰ τ Κηον]εᾶρο, νίος τ 
᾿ξηοσάμοθ. Τῆς νετὺβ Ἔχργαββ εᾶροσ ἰηίοσοϑὶ δηὰ ἀδνοιίοῃ. 

ΧΥ. 1. Ὦ 39; δΒεγαξοία, 1 α οὖς (ϑίγαςκ, Ῥγοίξριν 108) --- ἢ 1.; (6 [τεεἰγ 
ὑποπίπτουσα «μὐν»εἰεείνε. --- Ἐ) τῦ»», (6 ἐγείρει, ἴτες τεπάετίηρ οὗ Ἐ), οἵ οἵ “νο, 

ὃς: Ὁ. [85 Ἰἰϊ.---. ἘΠ 30:; τεδὰ η53- (Μίς. 2 ΕΣ. 213); [ἢ δἴετη οσοῦτ ἰῃ ΡΥ. 

ΟἿΪΥ ἴῃ 5ὃ, αηὰ τΒδη ἰπ ἴῃς Ἰἰΐεγαὶ βεηβε; (ὃ καλὰ ἐπίσταται -- 18) ΓΡῚ 300. --- 
ἾΏ τοῖν; 45. ὙῸν, τε γὺν (785.).---4. 1ἴπ Ὁ Θϑξ' ἀΐνετρε νἱάεἷγ τόσα ἘΠ: 
Φ ὁ δὲ συντηρῶν αὐτὴν πλησθήσεται πνεύματος; πλ. ΞΞ "5"; συντ. ρῬετὮ. ἔτοιῃ 

Ὅσ0 οἵ Ὀ)ΡῸ τυείράς (Ἰᾶς. Οτ.); Θ0Ἀ], βυσρεδὶδ μὴ συντηρῶν Δῃὰ συντριβήσεται. 

Φ' (αὐὰ 5υδεϊδηι δ} 45) ΡὩΦΣ ἡ 10 ΣΝ (85 δά ὰβ 2), δρρδγεῃίν ἔτες 
τεπάετίηρ οἵ 5. Β,. πυτῖϊες ηοδ᾽ ἀπά ὅν. ΤΏοτα βεῦπιδ ἴο Ὀς ποιίηρ Ὀεϊίετ 

ἴδιδη τὸ τεϊδίη 38), ρετῇ. οτοϊεηρ 3 ἴῃ τ ̓ (μα. 65:4); Ὠ6., ἰπ δυρροτῖ οὗ ἴδε 3, 
δάάυςοβ ΑτδΌ. "3503 22 ἀξ λας ὀγοξζεορ Ἧν ἀφαγέ, ἴδε 3 νσουἹὰ 1885 τηατὶς τῃς 

Ρίδοε οἵ ἴδε δοὶ οὔ Ὀγεδλικίῃρ, --- νο (18ε δῖοπι ἱπ 46 Ὀδυδ}}ν 07, δ᾽ 550) οσουτβ 
ΟἿΪΥ Βεῖε δηά 118, οὐ ψὩϊο ἢ δες ποῖε.---ὅ, 33) γκ)"; (δ μυκτηρίζει. ---Θ, ἢ 

ἸΆ τα οτοῖε τε 3, ἀπὰ ἱπδβετὶ {με βᾶπηε Ῥτερ. θείοτε 3 (80 55). Β,. γϑ.γ12. 
ἔ :} ΤΉΒΡ); τεδὰ 1.3). ---Οπ (ὃ βεε 1δζ. Βαῦτη. --- Ἴ. Ὦ γνν; (6 δέδεται, ἔτοτα 

Ὅἶκ; Σ φυλάσσουσι; τεδὰ γνο (ἔγβηκ.). -- ἴθ ι:; ὦ ἀσφαλεῖς; Ὦ, (1» κὐ) σὲετὲ- 
πεῖδε, τεδὰ 12" (50 αἷβο Οτ. βυρρεβιί8). --- 10. ΓῚ τὸν ονῦ; 68 γνωρίζεται ὑπὸ 
τῶν παριόντων, -- "κ γ2} (]89.)}, Ὑν. Ὀεΐηρ ξυρρ!ἰεὰ ἴο πιαῖς ἴδε βεπίεῃςς 
Τοοταρίεῖε. --- Θ᾽ ἀκάκου (38 »..), ῬτΟΌΔΟΙΪΥ εττοσ ἔοσ κακοῦ (78ςᾳ.). 45 οϊϊον» δ; 

Φ ττοκ κρθθ, ρετῃ. ἔτεε τεμάεγίηρ οἵ 39. --- Ὦ γθν; Οἵ. ϑο; (Ηοϑβ. 1.31). --- 
11. Ὦ γὩκ; ὦ ἀπώλεια. ---13, ἘΠ ὅπ; τεδὰ τκ (Φ μετά). ---18. π᾿ 
(Φ σκυθρωπάζει ἐς «ααἱ ταδϊηίδῖπβ Ὁ)0 5. Ξυδήεςι, ν ἈΠ6 46 (ο]]ονβ Ξἢ εχοερὶ 

τμαῖ ἴδ τρδῖίεβ ἴῃς νοῦ ἰγϑηβίτῖνε; ἴῃ ὈΟΪΏ οαδος χὰ αν ἴῃς ἡδίυταὶ ἐτεθάοσω 

οἵ ἱγαῃεϊδίοτβ.- - 14, Κεῖ "0; τεδά Οεσε ὃ» (80 (5450). --- ἘΣ γῆν πρὸ; 
Θ γνώσεται (».}) κακά (ρετῇ. -- 32); Οτ. πε ἀἰολήγάξε ἐπ, διὰ Ἐτδηϊ.. προ" 85 
οοττεδροπϊηρ Ασδμ. ἔοστῃ; 41} ἴῃς βεῆβεβ οὗ ἴπε βίεϊῃ ἥγᾺ βεεῖῃ ἴο Ὀς οἱ δε ΙῪ 
τεϊδϊεά ἴο οπε δποῖβεσ. 

1δ. Μαρρίποει ἰς ὈοΙΟΣ [Π8Ὼ ΒΟΙΤΟΥ͂. 

ἘνεΙΥ ἄδγ ἰς ματά ἔοσ Εἷπὶ ψῆο ἰδ ἰῃ ἰγουθῖς, 
Βαϊ ἴπε ΒΔΡΡΥ͂ πιδῃ [85 ἃ σοῃεημδὶ [εαδὶ. 

ΑΒΕΙΠΘῦς, ἰογΏδγ. Α βίἰδιεμηθηΐῖ οὗ οσαϊπαιυ Ἔχρογίεηςς (οΐ. 

ν.), πιίμους εἴ δῖ 4] ἱπαροτγῖ, Ὀὰϊ τὴ ἱτωρ!εὰ οοταμπηεηαειίίοη οὗ 
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οἰ δογίιμοϑϑ δηα Παρρίηςβθ. 2762» ἰ5 11τ. σοσα 97 ἀεανί, παῖ ἰ5, ἴῃ 
ἃ βοοά, ᾿ογουϑ, οὐ οσὨεοτία! ἔγατις οἵ ταἰϊηά. Τῆς ΜέαεΖ 15 τὰς εη]ογ- 
τηθηϊ οὗ ἴῃς σοηάϊτίοηβ οὗ 16. “1715γα] ὨεΓε τεργοβεηῖβ ἴῃς βδῖης 

ἩδεὉ. πογὰ ἴμδὶ ἰ5 τεπάεγεὰ ὉΥ τάργνε ἴῃ ν.δ, Οὐ (δε δάϊεςῖίνε 
ττδηϑἰδϊοὰ ἐπ γοωδίς (προ οἰβενγῆεσα ἢδ5 30 ἴῃ6 56ῆ9ε8 200», 
αὔιεεα, δέσει) 9866 ποῖθβ οὐ 4 14 τ6᾽ἢ 

10, 17. βαρογίοσι  οὗἨ δρὶ τὶ ἴπ81] ΟΥΟΣ ῬἈγεῖσΔΙ πο Όι. 

16. Βεῖϊετ ἰ5 {|{|6ὲ τυ ἢ τῆς ἔδας οὗ Υδνε ἢ 

Τῆδα ρστεαὶ ἴγεδβυγε δηὰ ἰγουῦδὶς ᾿πεγεπι. 

1ὴ. Βείϊες ἃ ἀἰβἢ} οὔ Βεγὺβ 1 ἰονς 
ΤὭδη ἃ ἰαϊϊεὰ οχ στὰ Παῖς. 

10. ϑίηρίε ϑεηπίεηος Ὄχργαβϑίηρ δὴ δηιμοβίβ, ἰεσσῆδῖγ. [{ἰ. ἐπ 
“λε αν, εἴς., ἴῃδῖ ἰ5, 58ο μαϊά. 7γονόζ (ἃ αἰϊβεγεηὶ ποζὰ ἔτοτα τμδὶ 

τοηἀειοὰ ἐπ ἡγγομόξε ἴῃ Ῥχεσςξάϊηρ νεῖβ86) 5. αἰβιαγυδηος, δηχίειυ, 
Ῥεγρίεχίγ. [Ὁ [5 ἀββυτηθὰ ἴῃδι ἴῃς ,εα», ο΄ γαλευελ, τοοσα!γ θαβοα 
ΟἿ οΥ οοηῃπεοῖαά πιῇ τοὶ ρίοη, βανε8 οὴς οηλ δαγαββίηρ οᾶγα, 5ἴπος 

τὸ Ὀγίηρθ ἀϊνίπε ργοϊθοϊίοῃ. [ἰ ἰ5 ποῖ βδὰ τπδὶ σσεϑὶ ἢ ΘΟ ββδγν 
δηϊδὲα ἰτου δὶς δηὰ ἀἰβίγοβϑ, Ὀυϊ ΟὨΪΥ ἰμαὶ 1[Π15 τᾶν ὃς ἴΠ6 σᾶ56 --- 

ἃ 8ϊδϊοηδηῖ σι ῃοἢ ἴῃς Ἔχροδηςε οἵ 4}} τιθ, δἜβρεοίδ! νυ ἴῃ ΒΙΚΩΪΥ 
οτρδηϊζθα σοτητηυη 68, ρα ΠΑ. σοπῆττηβ ; πὰ (ῃς σουρϊοῖ ἰδ 
ἃ νδτηΐηρ ἀρδϊηϑὶ τὰρὸ ἔου τὶ 65. --- 17. ΑπΕῆεῖς βεηΐδηοο, ἴετ- 

τ. Οἱ. τη. Τῆε νοζὰ τεπάεγεὰ δΐρὰ ἀρρεϑᾶγβ ἴο ταεδῃ ῥγίπιδ- 
ΠΙγ, “ τδὲ σψϊοἢ ομε οἴει ἴο ἃ ἴγανθὶϊοσ," δηὰ τπεῃ, ἰὼ ζεηοταὶ, 

“ἃ ροχζοη οὗ ἰοοὰ ᾽" ; Οτίκ. εηδεγίαίη»πθηΐ οὐ ὦ σμεεί; τῇς Δ)]υϑίοη 

ἴῃ τῇς Ῥσονεζὺ πᾶν Ὁς ἴο βυοἢ ἐπιεσιδιπαηθηῖ, [μπουρῇ τἢς ἀρρὶϊοᾶ- 

τίου ἰ8 βεηοσαὶ, ἴο 41} τηθδαῖὶβ. Τῆς δἰ]υβίοῃ, 8ἃ5 ἰῃ ἴθ Ῥγδοθαϊησ 
Ἄοουρ]οῖ, ἰ5 ἴο ἴΠ6 ῥεγίὶβ οἵ να ( με αὶ οχ Ξ3ἰληὰϑ ἔοσ Ἰυχυτυ ἰῃ 
εθοσα]). ὙΤδεῖα 15 Ὧ0 Ροϊδτιὶς ἀραϊηβὶ σγεϑ! τ, Ὀαϊ ἃ τευ ποι (δαὶ 

ἷς ἰ5 ποῖ αἰνγᾶγβ δῇ υπηιίχοὰ Ὀ]εββίησ. Οἡ μεηεα 5ὲ6 ποῖς οὐ 14᾿, 
ἃῃὰ οἴ. τ Κ. 42 (ς᾽. 

18, 19. σοπιπιοπάδίίοι οὗ μδῦθποοθ δηὰ πὰ πδίγγ. 

18. Αἱ ἰγϑβοῖδ]ε τη 5ιϊγὲ ᾧρ σοπίεπιίοπ, 

Οἷς 5ἷον ἴο δῆζεῦ δρρεδβεβ βι τε. 
19. Τῆε νΑῪ οὗ τῃς δου μέαϊ ἰδ. Βεάψεὰ ἃρ νι» ἴβόττις, 

Βαϊ ἴδε ρα οὗ (δε - ἀϊίρεπι» ἐς πες ]-θαπε. 

18. Απειπεῦς, ἰοτᾶῖγ. ΤΏς πιδη οἵ ἢγϑβι οἱ. ἰβ ἢοῖ οπα ψῆο 5 
ΔΏρΡ (ἈΝ. τυναύψμδ), Ὀυϊ ομς Ῥγοῆς ἴο δηῆρεῖ, αυϊοκιοτορετεά, ἰῃ 
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ςοπῖγαβι στὰ τῆς οαἷπι, ραϊίδηϊ πιδῃ οἵ βεσοηά οἱ. 85:6 ἴῃς 5ἰπνῖ]ᾶτ 
βἰδίειωςπίβ ἴῃ 145 1ς' Β5. 8.5 χϑ᾽ ͵ --- 19. Απεϊμεῖς, αυδίοτηδιγ- 
ἴσσθδσγ. Οτί., ὨΔΡΡΙ: 4244 τῦᾶν οὐ τὰς εἰρη ἐς εὐνοιση τοὐ μὰ 

ζάλογηις, “αὶ 97) “δε εἰμγαάν ἐς τοιοοὰά. Ἡδεῦ.: ἐς ἄξε α ἀεάρε οὕ 

ζάοννις, ἰὼ πο τῆς δἔξε ἰ5 ἴο Ὀς οταϊτδἀ (ἴῃ δοσογάδησς ψῖῖ ἴῃς 
ἔοσττῃ οὗ βεοοῃά ς].) δηὰ ἴδε ἡξάσε οἰδηρθὰ ἴο ἀεώγε ---- ἃ ραῖῃ 
ολπῆοῖ δε οοτηρατεα ἴο ἃ πεάρε, Ὀυϊ τᾶν ὃς 5αἰὰ ἴο Ὀς πεάροά 
ὍΡ, δπουπηδεγεὰ ; 50 Ηοβ. 213»ϑ3, 2 τοἱὴῷ ἀεάρε μῤ Τὰν τυαᾶν τοί τὰ 
ἥλογγις. Τα 5] .] τπηδῃ πηεοῖβ ν᾿ ἢ ΟὈβίδο]65 ἂἴ Ἔνεγυ ροϊηΐϊ, ἀπ 

ταδῖζο8 ΠΟ ρῖόξτεβθ. Οἡ ἴδε οἴπεσ ἢδηά, ἴπ6 ραϊῃ οἵ τῆς ἱπάπ5ιΓ- 
Οὐδ τηδῇ ἰ5 ἐαγομεν εομενμεεα ἀπιὰ ἔτες ἴτοπὶ οὐβίδοϊἝβ, ἴκὸ ἃ 

Βίσῆνναν (50 ΚΝ.); ἴδε δά]. πιθᾶῃϑβ ἐς μῤ, τοαὰβ δανίηρ Ὀδ θη σοῆ- 
βιτυοϊοα Ὁγ [Ὠσγονίηρ ὉΡ δαιτὶ (7εσ. 18'5 158. ς).2). ὙὉΠα δης ἢ 6515 

τεαυΐσγοβ ἴπαὶ ἴῃς πηδη οἵ βϑοομῃὰ οἱ. Ὀς ἀδβοσίρεα δ5 σἴδρεηζ, τῇς 

ἩςὉ. ἴοττι (γαφλαν) τῊΔΥ τη ἀορσοῦ, εἰγα ρηγογιναγα (50 ]}]γ, 
ὡῤνηϊσάξδ, Ὀὰΐ δὴ ἱποοῃβιογαῦ]α αἰϊεγαϊίοη ρίνεβ ἴῃ 6 οὐ τῪ πογὰ 
ον ἡπάμείγίομς (τοῦ 12. 5 11 215). 

20, 21. ὙΊἝοροπι δπὰ ζ011Υ --- [6 ΤΟΔῸ]16 Ζοσ 1116. Απιἰτ μεῖς, 
τογηδσυ. εἰ Ζβο ἢ πιακαβ ν Ὁ (οη δοοουπὶ οὗ 158 τεβειηίδηος ἴὸ 
το) τῆς Ῥερίὶπηΐηρ οὗ ἴῃς (τὰ βεσοη (8ε6 13.) οἵ ἴῃς οοἸ]δοτίοη 
ςοπίδίηεα ἰῃ 1το᾽--2254, Ιἰ τῊΔῪ πηδτὶς [Ὡς Ὀερὶπηΐϊπρ οὗ 4 βϑεραγαῖς 
ταῖηοσ ςο]]δοου ; 566 ἴῆς [πιτοἀποιίοῃ. 

20. ΑὄΥνῖδε 500} τηδῖκεβ ἃ σίδὰ ἰδίμεσ, 

Α ἴνοἱ βοογῆς ἰδ πιοῖμεσ. 
21. ἘΝ] ἰ5 ἀεἰῖρῃς ἴο οπς ννῖιο ἰδοῖκβ ϑεῆβε, 

Βαϊ ἃ πιδῃ οἵ ππάετβιαπαϊηρ ἰ5 Ξἰταὶ ῃιοσυναγὰ ἰῃ Ἦϊς να γ8. 

90. Τῆς ἢτβὶ οἷ. ἰ5 ἰάδητίοα] νῖτι ἤτβι ο]. οὗ τοὶ. [Ι͂ἢ ἴπε βεοοπὰ 
εἷ., ἰηβιςδα οἵ ἴῃς ἐς ὦ σομγες 97 απαίοῖν Ὁ οἵ τοὶ (νὩϊο ἢ ἐαχηϊβῆε5 
8ηῃ οὈνίουβ οοηϊσαβί), τῊά πᾶνε ἴῃς ναγίδι!ίοη φϑρηιΣ, ὙΠΟ τ ΔΥ 
Ὅε τᾶκοῃ ἴο τηδδῃ “ ἀδϑρίβεβ δανίος δηὰ 850 ὈΤΙΏρ5 βούτον ἴο ἢ 5 

ΤΩΟΙ ΟΣ," οὐ“ βῆονβ ὈΥ δὶβ οοπάυοι ἴμαὶ ἣς ἀΘβρίβεβ ἢἰ5 τροῖμοτ᾿ 5 
ἰεδομίηρ,"" ΟΥ̓ 5ἰΠΡῚΥ “80Ογῃβ ᾿ΐβ το θοῦ δηὰ ἤδῚ δάνίοε " (30 
ἴῆε Οτκ.) --- ἰῃδὶ ἰ5, ἴῃς νεῖδε 500. ΒοῆοσΒ δηὰ ρἰδάθηβ 5 ἐδίδεσ, 
ἴῃς ἰοο δα Ἰδυρῆβ αἱ δὰ 8ξδἀάδθῃβ ᾿ΐ8 τοοῖμβεσ. Τῆς ναγίδιίοη οὐ 
Ἐχργεββίου ἰῃ ἃ ἐδ αν ἀρορῃϊδπερτη πτουἹὰ ὃε μοὶ υπηδίυγαὶ ; ἰϊ ἰ5 

Ῥοεβίδὶς, βονανοσ, ἰπδὲ ἴῃς ϑεσοπα οἱ]. βἰοοά οτίπα! ἢν στ βοθς 
δυςἢ Ἰίης ἃς ὦ τοέ “οη ἡἁσοπονς ἀϊς γαϊλόν. ---- [πὰ βεσοπὰ εἰ. τδς 
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Ηεῦ. τεαὰς (45 ἰῃ 213) : ὦ νοὶ ο΄ α »-απ (ΕὟ. ,οοδελ νι45) ---- ἃ 
ςοῃδιτυσάοη Ἰἰἶΐκς τμδὶ οὗ Οεη. 1633, α τοί α:: 97, ,αἁ »εαπ (4 τοδῃ 
οἵ ἴῃς ίοοἱ βοσῖ, οἵ ἴδε ν|]ὰ δ88 δρεςὶς8). Τῆς Απο. Ἧγϑβ. δηὰ 
ϑοῖὴς Ηςεὺ. Μ85. τεδὰ γροϊελ “σρ, ἩὮσὮ τΑΔῪ ὯΔ ἀβδί τα ]διίοη οὗ ἴδε 

εχρτγεββϑίοῃ πεῖς ἴο ἴῃς τῆογε ἔἈγλ αν ἔοστῃ οὗ τοὶ. --- 391. ΤῊς ἴεῖτὰ 
"μῶν Ἰετε αβ ἃ τὭοσαὶ δ5 ΜὙΠΕῚ] 85 δὴ ἱπίςϊ]θοῖυδὶ οοηΐϊοεπῖ. Τῆς 
ἀἰελράξ ἰδ ταλὰς Ῥοββὶ Ὁ]ς Ὁγ ἰῃιε!εςίυδ! ἀπ τλογαὶ οὈϊυβαῃ 895 --- 

τῆς ἴοο] ἀοεβ ποῖ υπάετβιδηὰ ἴῃς σοῃηβεχυςξηςαβ οὗ ἢΐ5 δεϊίοῃϑ, δηὰ 
τεγείοσε ἢδ8 ὩῸ 4515 (οσ ἢϊδ τροσαὶ 1ἰἶε ; ἢς ἴδῖζοβ ρ]εαϑαγε ἴἢ 

τίηρβ Ὀαὰ ποῖ Ὀδοδυδβε [ΠῈῪ ἅτε Ὁδὰ, Ὀυϊ Ὀδοαυβε ἢς ἀοες Ὡοὶ 
κπον ἴμδὶ {πεν δῖε Ὀδά, δηὰ ἀοςβ ποῖ 8εεὲ οἵ Ὀεϊϊενε ἴῃδὶ ἴθ οΥ μὴ} 
Ὀσίης Ῥυπίβῃπιεης οἡ τ. --- Ηὸ ΠΟ [458 ἰηβίρῃς ἰηῖο τῆς ἴδτβ οἱ 
᾿ς, υπιδὴ δηὰ ἀϊνίης, δοῖβ ἰῃ ἃ νσιρἠζογευανα ὙΔΥ, ἰ5. τε ἷγ 

ἀρτίρῆϊ, κηονίηρ [μδὶ 1Π15 15 ἴῃς ΟἿΪγ 5δἔε συὶς οἵ ς. Κηονϊεῦξε 
ἐβ τυ τερζεβεηϊθα 848 ἴῃς Τουηάαδιίοῃ οὗ σπαγδςοίεγ, : 

15. Βείοτε ἸΏ 30 ἱπρετῖ ". ---- -δῶ' πάντα τὸν χρόνον οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν κακῶν 
ἈξΞξΞ ογν "»») προσδέχονται κακά. Ἰδρ. βαρροξεξ ἴμαϊ [με Οτίκ. ἱγαῃβίδῖο δὰ 
Δ ῬᾺ 5, π Ὡς ἢς τεδὰ πὰ ΓΡᾺ ὉΡῸ; Ρετ., βονγενεσ, τὰς ΟΥκ. βἰδιηάς ἴος 

πὰ Ὀγ Ὁὴ; Βὶ. ΓΡῚ Κγὺ Ὁ. -- Ἐ πρϑο; (ὦ ἡσυχάσουσιν, ΞΞ γΞ (1.48.).- 

16. Ὦ᾿ ποσπο; Οτ, προ, ΤΏε [ο]]οννίῃ 32 ἰ οπιμτεὰ Ὁ Βὶ. ὁπ τἈγι πιο δὲ 
ξτουπάδ. --- Εον ἢ “5 (ΦΘ Βδε ἀφοβίας, ἃ εἰηρυῖατ ἐχργεβείοῃ (:Ξ τορι ἐὰε αν 
97 γαδτυελ), Ὀυΐ ΔρΡῬαγεηῖ)ν σἤοδεμ 85 σοῃίγαβι ἴο ἴῃε φόβον οὗ 5; τῃς τεδάϊπσ 
ἀσεβείας (288 23. 252. 1.45.) ἰδ 5Βοτῖθαὶ! εὐπεπἀδίίοῃ; οἵ, Βαυπι. Οἱ “ὃ βΞεε 
Ρίμκυββ.---1ἴ. 0 πσιν; (Φ ξενισμός; 64, ΓᾺΡ ἃ νιεαί, , [τεεὶγ, νοκαγὲ αά. 
Βί. ομλδῖβ ὅτ', ἱπδιεαὰ οὐ ψ πο (Θ᾽ ἢδ5 καὶ χάριν, ῬεΒ. τὸ γπν (ΒΙ.), ρεζὰ. 

τβεϊογίςδὶ εχραπείοῃ. --Ξ νον; ποῖ δθθίη. (ἴονε οἵ) “ἐς μαπε ἰ.ε, Οσραΐ 

(Βαυπι.), θαϊ (ἰονε οἵ) γεῤῥεώαέΐονε; βεὲ ῬΊὨ κυδ5. --- 18. Οὐ πε ἵνο τεηάετηρε 
οἵ Φ 5Ξεε [5. Βαυπ).; ἀσεβής (Ό:π), 85 θείη ἰατίμες ἔτοχι 38, ἰ5 τεραγάςα ὉῪ 

16. 85 Βεπυίης; (ὃ τὴν μέλλουσαν (ΞΞ ζὰε ἐνιῤεναΐηρ οὐ “ἀν εαϊεν έν φμανν οὶ) 

ἰβ ἥτες τεηάεγίηρ οἵ ἸΉ 3", οἵ, ροββίὈυ, ξξ "3; μᾶλλον, ἴῃ ᾿ἶκε πιδθῃεῦ, ΠΙΔῪ 
{τεεῖν Ἔχρύεββ ἴπε σοπίγαϑι οὗ ἴπε οἰδυδβεβ, ἴῃς 110 οἵ ΨῈ) Ὀείϊηρ Ἰεῖ ππϊταπείαϊεὰ. 
5. σου ΐηοβ ἴῃς ἵνο τεπάετηρ οὗ (6, ρμεγῆαρβ ὈΥ αἰξϊεγδίίοῃς οἵ βυσςεϑεῖνε 
βοσῖθεβ. -- - 19. Ὦ προς; τεδὰ Τ3303 (80 δ, οἴ. [45...-- ἢ στ; Ὁ ἀνδρείων; 

τεδὰ Ὁτὴπ (εἴ. ὦ ἴῃ 104).--- 30. ἸΏ οἿκ "0; Θϑξ κπὰ 7 ἥιεν. Μ55. Βανε 
“Ὁ3 12, Ῥτο δ Δβδι τα] διίοη ἴο 1οἷ. --- ἸἘ πὶ; (5 μυκτηρίζει; δ᾽ ΚΓΊΡΙΣ ἀἷὲτ:- 

ὅγαεε (ἴδε 88πιε βίειι ἷβ ετωρὶογεὰ ἴῃ 10). ---ὶ. (δ. Ἄρρεαῖξ ἴο ἰεανε ππον 
τηϊγαπβἰαϊςα, δπὰ ἴο ἰηδετὶ τρίβοι ἴτοτη ἴῃς σοππεοϊίοῃ; δῷ. ἐπιεπὰ5 ἐνδεεῖς ἴο 

ἐνδεεῖ. 

22, 33. Ὑαϊυο οὗ π|ῖβδο ψοσᾶδβ. 

22. Δ ετε ἴδετε ἴδ πὸ σουηβεὶ ρἷδηβ ἂς ἰμυγατιεὰ, 
ΤΏΕΥ βυοςεθα Βεῃ τηδην ρῖνε δάνὶςε. 
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23. ΤΟΥ͂ οοπιες ἴο ἃ πιδῃ ἔτουι ἴδε υἱΐετδηςς οἵ δἰδ πιοπίξδ, 
Απά ἃ νογὰ ἰῃ βεάβοῃ, ον βοοὰ ἰδ ἰδ] 

422. Απθτῆεῖς, ἴογηδῖγ. ὙΠ ἰάεα οὗ ἴῃς οουρὶεῖ 8 Ξπυϊδϑίδη- 
Ὅδι!γ τῃδὶ οὗ τ11᾿5, οὐ νἢϊο ἢ 86ς ποῖς ; νδγίαιοηβ οὗ ϑυ οἷ Δρῃογίϑπιβ 

σεῖς ἀουδῖῖε58 σοτητηοη ; 866 ποῖς οἡ ν- Ὁ. Τῆς δάσης (ΕΥ. 2.γ- 
220:45) ταᾶγ Ὅς ἴδοϑε οἵ ἃ ρονετηπιεπὶ ΟἹ ἴδοθς οὗ ἃ ρτίναϊς ἔλυλ 
οὐ Ρεῖβοη; φεησαγκά (ἈΝ. αϊραῤῥοίμηεα) ἰ5. τ, ὀγοξεη, εμεεεεά 
(ΚΝ. ανε εεἰαῤῥελεα)) ἰ5 Ἰλτ. «“απά; τῆς 451 Ἔχργεββίοῃ οὗ βεοοηά 
Ἰῃς 15 11. : ὅγ (οσ, δάγοωυρὰ) “δε ρεμ πἘ[μμς 97 ἐομησεζονς (οΥ, σαϊ- 

υἱσε»:). Τῆς Κίηρ Παὰ 5 σαδίηςῖ, ἀπά ἴῃς ῥτίναϊς πηδη Ηἰβ οἰγοὶς 
οἵ (Ππεηά58. Οτ εσερρε 8ες 4523 11ἰ2 20} 259, δηὰ οἷ, ΑἸ. 417 [6τ. 22} 
]οὉ τοῦ ς᾽", 923, Θγποηγπιουβ, ἴεγηαγ. ζδγαηεε ἰδ Ἰἰξ. 
ἀπεῖνεν, ἃ ἴεττα Ἡΐίοἢ 15 οἴεῃ υβοα ἴῃ ΟΤ. δπὰ ΝΊ. ἴοσ ἐχργεβϑίοῃ 

ΟΥ βΒρεςςοἢ ἴῃ βεῃεσαὶ, ψἤεγε ἴπεσε ἰ8 ἢῸ ΟὈνίουβ τεβροῆβθε. ΤῈ 
τοσδηΐῃς ἀρρεᾶγβ ἴο ὃς ἴῃδὶ ἃ νγ»6]}-οοῃβίἀεγεὰ δῃηὰ δρροϑβίϊε πογὰ 
ΤΩΔΥ Ὀτίηρς ῥγοῦϊ δηὰ ἸΟῪ ἴο Ὠίτῃ νῇο υἵΐζοῖβ 1. ΤῊ ρεηογαὶ εἐχ- 
ῥγεββϑίοῃ μήζγαπεέ οὐ {δέ »νιοιἱὰ 156 ἀςβηςὰ ἰῃ βθοοῃά οἷ. 45 ἃ τυὸγά 
ἐπ σεατον (Ἰἰϊ. ἐπ ἐξ ἥσιδ), ἀρρτορτίαϊς ἴο ἴῃς βἰτυδίίοῃ. ΤῊς τεῖ- 
ἐγϑῆςε Μ0}}} [Π6η δ ἴο 411} βοτῖβ οἵ οσοδϑίοῃϑβ οἵ ργνδῖε ἱπϊεσοουῦβα 

(δυκίη685 τοϊδιίίοῃβ, ἀῃὰ ΟἴΠΕΥ βοοίδὶ πὰ ἐλπιγ τοϊαϊοη5) ἀηὰ ρυ]1ς 
Δῇδὶτϑ ἰῃ οἰϊγ δῃὰ βίδῖβ. Οοά -- αβείαϊ, εβεςιίνο. --- ΙΓ τῆς τοσγ ἐκ 
“εαφοη ὈΣ ὑυπαάετβίοοα 85 ἃ ψογὰ οἵ δάνϊος, σοηβοϊδίομ, οσ ζεηεζγαὶ 

[πδηἀϊϊηεββ, νης 8. ΠΟΙΡδῚ] ποῖ ἴο [6 υἱΐετεγ, Ὀὰϊ ἴο οἴδεῖθ, τὶ 

ὙΠ11 ὍΘ ΠΟΟΟΘΒΑΙΥ ἴὸ οἵα ἴῃ 6 ροβϑδβϑῖνε Ὁσοποῦῃη ἰῃ ἤτβὶ οἷ., δηὰ 
τεδὰ ,ο»ι απ μήσγαπες 7 τὰε »εοιρίλ. ---- Τῆς οπκἰββίοῃ οὗ ἴπ6 ὑτο- 

δουῃ 511}} ρεττηϊῖθ, δονγενοσ, ἴῃς ἤτβι ἱπιγργεϊδιίοη οἵ ἴμε σουρ]εῖ, 
ΨΜΈΙΟΒ τηᾶὺ Ὀς τοηἀετοὰ: ὦ γμάέείοις τήεγαπες ὀγίησε σα σεδον, 

ὦ :εα:ονπαδέῥς τυογα ἴς σε μέ. 

24. Ὑιεάοτι ἰδ [11ῖ6. 

Τῆς νῦῖβε τυδῃ 5 βίῃ ροςεβ υρτνγαγά, ἴο Ἰἰές, 
Ηε δνοϊάδ ([δς νὰν ἴο) ϑδεοὶ Ὀεῃεβδίδ. 

Ιῃ ἔοττα δηιτπεῖς, ἴῃ τηοδηΐηρ ἰάἀεπιςαὶ, ἰδγηαγ. Τῆς βεοοηὰ 

Εἰ. 15 ᾿τι: “9 ας ἴο ἔμγηι στυᾶν ἡγονε ϑδλφοὶ δεπεαά (ΞΞ ὁ ἐλαέ ἀξ 
ἔμγης, εἴς.) -- ἀρροβί[ἰοπδὶ ργοροβίτίοῃ ρυΐ (45 8 ποῖ ὑποοτηπῖο 
ἴῃ ΟΤ.) ἰηῃ τὰς ἔοστῃ οὗ γεϑυὶς (οσ, ννῆδι ἰ5 ἴῆ ς 54π|6 [μίηρ ἴῃ Ηςῦ., 

Ῥυτροβο). Τῆς ἢγϑι οἷ. ἰ5 11. : 26 τᾶν 97 ἤγε μῤριναγά ἐς ἡ (ΞΞ ἐς 

“6 τυᾶγν 97) “ἦε τοῖρε νιᾶρι,; 85 ὀοπεαίά (οτ, ἀριυπτυαγα) αιδ 68 
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,ϑλεοί, 580 τβιναγα 4 Δ}1ῆε65 ταν ο7 ἄγε, ἰδ 5ἰδίετηδηϊ ἰ5 ἴπαὶ ἴῃς 
ὙΑΥ οὗ ᾿ϊΐε (Ὡς ἢ 15 ἀδβο θεὰ 45 δὴ ὑρνναγὰ οἢ6) ρεσίδιῃς ἴο ἴδε 
ψῖβ6 ἀπά ποῖ ἴο ἴῃς υηνῖδε. δλεοῦ βιδημβ ἤστα (45 Ἔνοευσθεγε εἶα 
ἴῃ Ῥχον.) ίογ ρἢγϑίοδὶ ἀςαῖῃ, δηὰ ἴῃς ἀγζέ οἵ ἔσει οἷ. πηυκῖ, δοσοτά- 
ἰησῖγ, Ὀς ΡὨγϑίοδὶ ᾿ἰέε ; 566, Ὁ δχδίῃηρὶο, 13." 1:47. ὙΤῆε σἰρηίῆ- 
οδηος οὗ ἴδε ἴεγπὶ ὠῤισαγα ἰβΒ ρίνεῃ ἴῃ ἴῃς ραγαρταρὴ 2.5. 5 ψβεῖε 

τὴ6 νῶν ἴῃαὶ ἰΙεδὰβ ἄοντι ἴο ἴῃς ἀδδὰ ἰ5 σοηίταβιεα στ τῆς μαι 
οἵ ἴῃς τἱρμίθουβ ψῆο σοηίίηυς ἴο αἸ6ΙΪ ΟἹ ὈΡΡΕΙ δατῃ ; [ἂς 
Ἑουρ]οῖ τερϑαῖβ ἴῃ Αγ] ᾶσ ὈΝ] 16 τπδὶ σοοά τηθ ((ογ τοῖσέ ἰποϊυάες 
“0041) ὙΠ} ΘὨ͵ΟΥ Ἰοαρ δηὰ ὨΔΡΡΥ [δ ἰῃ [15 ποσὰ ; 566 Ὡοῖεβ οὔ 
2} 4,118 6 1ἸοἿ 1,1} “ς ὙὍΠε τοπάεπηρ οὗ ἈΝ.., Ὁ Ζὰε τοῖσε δε τὸσν 
4Γ ἤἔὔἥε (ροείλ) ὠῤιυαγα ΔΡΌΕΑΙΒ ἴο ἱπιρὶν ἴμαὶ ΤΟΙ͂Ο ΤΩΔῪ Ὅς ἃ ὙΔΥ 

οὔ ἴδ νης ρο65 ἴῃ βϑοτης οἴδεσ ἀϊγοοτίοη ; τμδὶ οὗ Ἐεῦ55 15 Ὀδιῖογ: 
26 τυῖδε »ιαπ εἰϊνιδε λέ τοαν 97 ἄχ. ὙΤΒοσα 15, δοννανοσ, μῸ τείει- 

06 ἴο 80 διρίηθηος ἄῦονςα ἴῃ6 δαστῖῃ (Πεᾶνθῃ, (ῸΓ Ἔχβτηρ]ς) ἴὸ 

ψῃϊοι τῆς τῖϑε τηδῃ δϑοθηάβ; τηθ ἰῃ ΟΤ᾽.. (εχοερὶ Εποςῖ δά 
ΕἸ1}4}}) χο, δῆτεσ [5 ᾿ς, ποῖ ἴο ἤδάνθῃ Ὀυΐ ἴο 5:60] ; ἴῃς «ρισαγά 

15 5 ΡΥ ἴμ6 περδίοη οὗ ἴῃς ὀεμεαίλ (οσ, ἀοτυμεναγαλ). --- Τοῖς ἰ5 

ἴῃ τη ϊ5 νεῖβς, (πεγείοτες, ἤθη 1ἴ8 [οπη5 ἃτὸ ἱπιοσρσεῖεα ἴῃ δοοογά- 

ΔΏς6 ἢ τῆς ὑδᾶρε οὗ ἴῃς Βοοκ οὗ Ῥσονεζῦβ, ὯὨῸ ἱπ|τωδιίοη οἵ ἃ 

ἀοοῖπης οὗ ὨΔΡΡΥ ἱπιτιοσίδ! γ. 

25, 26. Ὀϊνίηθ δας βομίδτα ἴ0 ΙΔΟΓᾺΪ ΟΥ̓]. ΑἸΕΏ ες, ἰεγηδιγ. 

25. ὙδΆνεἢ ὑρτοοῖβ ἴῃς ουδὲ οὗἉ ἴῃς ῥτουΐ, 
Βαϊ εβιδ Ὁ} 150: ἴῃς Ὀοσάεν οἵ ἴῃς ν͵ἱάονν. 

26. Ἐν]] ἀενίςεβ ἃσε δῇ δροτηϊπδίίου ἴο Ὑδῆνει 
[Βυϊ ρ]εαβαπὶ νγοσὰβ ἂς ρῦσε.) 

25. Ἡρίάοτο ᾿δτε βιδῃβ ἴῸΓ ΔῺΥ ῬΟΟΥ, ἢΕΙρε85 ρείβοι, ἴθ 6 πδῖ- 
ὉΓΔΪ ΡΥΟΥ οὗ ἴΠ6 Ρον ΓΙ] δηα ἀπβοτιρυΐουβ, μοτα οδ]]οὰ δᾳε φγσμα 
(16}9 700 40} ψ 943); δι νΕὮ 5 ἀεβογ θεὰ 845 ἴῃς ῥσοϊδεϊοσ οἵ ἴπε 
ψελκ (50 αἰννᾶγβ ἴῃ οὨϊείβ, Κίπρβ, ἀπὰ πβίοηδὶ ἀθἰτ165 οἵ δηταυ}); 

ἢε ἰ5 ἴῃ ἐδῖπεγ οἵ ἴῃς ογρῆδη, ἴῃς υάρε το βεουγαβ τῆς τἰρὰ5 οἵ 
τε νἱάον (ψ 6859), ὙὍὨε νοσζὰ δονγεδν δ] υάθβ ἴο ἴῃς 153γδε  ϑῃ 
Ιὰνν νος δηἀεανογεὰ ἴο τηδίηϊαίη ἰηϊδοῖ ἴῃς ἰδηά θα ῥσορεπῦν οἵ 
ἜΨΘΙῪ ἰδταῖγ Ὁγ ἑογ ἀϊηρ ἰϊ5 αἰςπαϊίοη (Ὁ ϊ. 192) ; στεδὰ οἵ Ἰαπά 
ἰ5 ἀδηουηοεᾶ ὈΥ ἴῃς ῥσορῃεῖβ (154. ς᾽ Μίς. 25) δηὰ ἴδε Ἰαῖδσ πιοῖ- 

4]ϊ15ῖ5 (7οῦ 245 Ρσ. 223). ΤὨς ἴαιν, Ὀαϑεὰ δῖ ἤσβε ουὐ τῆς ἰῃβερᾶ- 
ΤΑ ῸΪς σοπηδοῦοῃ Ὀεΐνδεη ἰδηά δηὰ οἱ ΖΘ ΒΡ, Ὀδοάᾶτως ᾿αῖεγ τ ογα 
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ἀἀὐτεςγ ἴῃς ἐχργεββίοῃ οὗ ἃ βεῃταεηϊ οἵ ͵υδῆςε. --- 96. Ζυΐ 4ε- 
οἱοές ἃτε ᾿ἸπΟΌρΡ 5 ΟΓἩ ὈΪΔ:5 ψγῃϊοἢ Ἰοοῖκ ἴο τῆς ἰηλυτγ οὗ οἴμετβ. Οἡ 

αδονείμαδοη 566 τοῖς οὐ 2. ΤὍΤὨδ ϑβεοοῃὰ οἴδυδβε, ἃ5 ἰξ βἰδηάβ, 

οδηηοῖ ὃὉς οὔ ρίηδὶ. Τῆς σοπμηδοίοῃ 6413 ογ ἴδε 5βιαϊειιεηὶ οὗ 

βϑοτραιίηρ σι ἱ ἢ 15 ποῖ δη οἥξηοςε ἴο Ὑδην ἢ --- τὰς οἰδυθε 5. ΠΥΡΙΥ 
ἀεϑοσῖθεβ οετίδίη πνοσὰβ. Μδηγν σγεοθηΐ σομπλτηδηϊδίοιβ δηὰ ἴσϑῃ5- 

Ἰαῖοσβ, ἰῃ ογάδσ ἴο βϑδοῦσε ἃ οοῃῃθοῖΐοη Ὀείνοε ἴῃς ἵνὸ οἶδυβ6δ, 

ἰῃβεσῖ ἴῃς πνοσὰβ “Ὁ ἀέρε ἴῃ ἴῃς κεοοῃὰᾶ; δυῖ, 1 τ }5 15 ἄοῃο, ἴῃς 

ΑἸ ΠΟΌΪΟΥ τειδίηβ ἴμδὶ φωγέ (“πλδρ) 15 ποῖ ἃ ὑτορεῖ οοῃίγαβι ἴὸ 
αδονιίπσῆον (1564); ἐνερ ἰ ἰξ Ὅς ἰακεῃ ἰῃ ἃ τ τυ δ] ϑτὶς βθ θα 85 
ΞΞ εἴσῃ, ἴϊ8 ορροβίϊε 15 πείση (;}Ὡνεξ) ; ἴὰ ΔῺΥ οδδς ἴξ 18 ἃ βίῃ συ αν 

ἐρεῖ ἴο ΔΡΡΙ ἴο ἔπἸεηαϊγ βϑρεεςῦ. Οτκ. (στ 4 ἀϊβεγεης Ἡδῦ. 
ἴεχί ἔγόΐω οὔσβ) : φῴε “αγίπρε 97 ἦε ῥεγέ αγε λεϊά ἐπὶ λοηον, πὈϊοἢ 
ξἶἰνεβ ἃ ξοοὰ τπουρῆῖ, Ὀυϊ ποῖ ἃ 5αἰἰϑίδοϊοτυ σοηίσαβὶ : 1,δἵ. ((Ο]]ονν- 
ἱησ Οτῖκ.) : 2ωγε «ῥεεελ τοῖδ δὲ εοπβρνεδα ὅγ ἀνε ας νέργ ὀεαήω, 
γε 5δουϊά, ρουθᾶρβ, σὔδηρο τῆ ἰεχί 50 48 ἴο τεδὰ : δήψασαηπέ (οσ, 

“’σείοι5) τυογαἶς αγέ τοεϊοῤιασίης ὦ ἀΐρε; ργασίσις τυογαῖς Ὑ11 ἰΏδη 

βἰδηὰ δ5 ἴῃς είψῃ οἵ (ΠἸ ηαΪγ ἱπϊεητίοη. Βυϊ ὄνθὴ [ἢ]5 τεδαϊηρ 

ἄἀοεβ ποῖ ξῖνε ἃ 88:|ϑδοίϊοσυ Ἵοηϊγαβθὶ ἴο ἴῃς ἤτϑί οἱ., δῃὰ τῇς ᾿ἰπα 
566 Π15 ἴο Ὀ6 ουὶ οὗ ῥ͵δος 48 τ) }] 48 ἔοστῃδὶυ σοττυρῖ. 

21. Δξαοϊπεῖ ἰαἰκίπρ Ὀχῖθοα. 

Ηε νο 15 ρτεεὰν οἵ σαὶ ἀδείγου δὶς οὐγὰ ἤοῦδε, 
Βαυῖδε νψῇο δαῖεβ σὶῆἤ ν]}} ᾿νε. 

ΑπΕτμοῖς, ἸΟΤΏΔΤΥ (ΟΥ, 4υδίοσηλιυ- [ΓΠ81}7). ΤῊἜς ΟΧργθββίοῃ 
εγεεάγ 97) ζαΐη ἰηνοῖνεβ ἰηϊϑῖος ἴῃ ἴῃς δοαυϊϑτοη οὗὁἨ ᾿γεδ!] ἢ (566 

ποῖς οὔ 13). Α τεῦυκε οἵ δνατίος δῃὰ μἰφῃμαηάεά ἀξαϊίηρ, πίτὰ 
Βρθοίδ] τεΐδσοηςς, ἱπ βϑεοοπα οἷ. (ἀηὰ ἀΡΡΑΓΘΠΕΥ ἴῃ ἤσβι οἷ. 4150) 
ἴο ἡμάϊοῖ4] ἀρὰ οἴμεσ ὈΠΌοῖγ. Οονεγημιεηῖ ἴῃ ΟΥςηἴ8] Ἰαηβ Πᾶ5 
ΔἸνσαγβ ἱποϊυἀεὰ τῆς ρἰνίηρ δηὰ ἰακίηρ οἵ ρῆβ. ὅεε 1τ13, Εχ. 235, 
Ε2. 233, Ἐκεὶ. η.. ΑἜὔγτεεαν υμϑογαρυίουβ τηδη ({Παὶ ἰ5, 4 σοτταρὶ 
Ἰυάψε οὐ τιδρτδῖθ) σοπηα5 ἴο ρτίοί, βαγβ ἴῃς βα9ὲ ; ἢς 15 τυϊπεά ὮΥ 
ῃαῖυχαϊ οδυ865, οὐ ΌὉΥ ἀϊτεοῖ ἰηϊεγνεπέοη οἵ σοά. 

Ετοτὰ 1η15 ροϊηϊ οηνασγά ἴμε ογάεγ οἵ νεῦβεβ ἴῃ ἴῃς Οτκ. νϑτῖεβ 
ἰδ Δ ἹΤΟΣΌΪΑΙ ΤΩΔΉΠΟΓ ἤτοπι πὶ οὐ ἴῃ Ἡδεῦτον ; ἴῃς παΐυτε οὗ 
ἴῃς τηδίοσϊδὶ (ἰβοϊδί ἃ βαυ]ηρ5) τηδὰθ βοῇ νατϊδίίοη δᾶϑγ. ΤῈ 
ἃιτδηρειηεηΐ ἴῃ ἴῃς Οτεεὶς (85 ἰὴ ἴῃς Η δῦσα) 56 ῈΠ15 ἴ0ὼ Ὀς 501η6- 
Ὦχϊηε5 ἀεϊεττηϊηοά ὉΥ νειῦαὶ τεβοι ἰδηοθβ, πὰ ἴπεσ τγᾶ5 ἤθτα 
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ξιεαὶ ΡΙΑΥ ἴον ἴδε ἕδῃμου οἵ βογίρεβ. Ἡνβεῖδες ἴδε δάνδηίαρε ἴῃ δι- 
τδηβειαεῆϊ ἰς πίῖτὰ τε Ηςὃ. οὐ ψὶὰ τὰς Οτεεὶς ταυβὶ Ὀς ἀειειταϊοὰ 
ΒΕΡΔΓΑΙΕΪΥ ἰῃ ΕΥΟΙ οα8ς. 

28. βροοοῖ οὗ χζοοὰ δὰ ὑὈδὰ πιθα. 

Τῆς πἰρδίεουβ οοπείάετ Ηἰ πογάξ, 
Τῆς υϊΐζεταποες οὗ ἴῃς σἱοϊκεὰ δγε νἱοίουξ. 

Απαιπεῖς, ἴδγηδῖγ. 11, δὲδ ν»εἰμδ (ὀεαγῇ οἵ τὰς γέρλίεσμς ερπεεδ- 

ἐν: (ΕΝ. «ἡμαϊε5) ἐσ ἀηϑευέν, απαά ἐὰε νιομτὰ 97 “λε τοίεξεά «ἥξτε 
δα ἐἀίπρε, ἴΐς Ηδςῦ. ἰάϊοτα |1κ65 το ἀδβοσίρε ἔν ργόςεβϑεβ οὗ 
τπουσῆϊ δπὰ δοζίοῃ. --- Τα δι με 815 8 εἰ οδὶ, Ὡοϊ τα σοὶ ἱπιεὶ- 
Ἰεσῖυδὶ ; τῆς τηθδηϊηρ ἰ8 ποῖ παῖ. ἰὰς τί σδίδουβ 5ρεᾶῖβ σδυ Ποῦ !γ, 
τλε νἱοκοά ἱποοποίἀογαίεϊγ, δὰϊ τπδῖ [ῃ6 χοοά πηδῃ ἴαῖκοβ σῶζε ἴὸ 
5ρεᾶκ νῇαδϊ 15 ἱπις δηὰ Κὶπά, ννῃϊς τῆς δα τηδη, ἔδεϊηρ Ὧο οοῦ- 

οεσῃ οὐ [ἢϊ8 ροϊηϊ, (οἰϊοννγβ [ες Ὀεπὶ οἵ ἢἰβ πιὶπὰ, δηὰ βρθᾶῖκϑ εὐἹ]. 

Τῆς ῥγοροϑβί οῃϑβ ἄγε Ρυΐϊ 45 υπίνετβαὶ, ἰπ δοοοσάδηος σψὶτ ἴῃς εἰἢ- 
ἰςδὶ βγβίθια οὐ Ρχονεγῦβ, το ἢ τεοοϑηζεβ 0 σα ἀἰϊδιϊηοςοη5, 

Ὀυϊ τεραγὰβ τῇθῃ 88 ὙΠΟ χοοὰ οὐ ΠΟΥ Ὀὑαά. Τῆς νετῦ τεη- 

ἀογεὰ κόψε ἰβ 11, 2σιγς σμέ (8εε 13 152), δηὰ ἰ8 ΡοΞδΙὈΪγ, Ὀὰὶ ἠοῖ 
Ριοῦδοϊγ, πιεδηΐ ἴὸ οοῃίταϑὶ τῇς σἱοκθὰ τηᾶῃ 8 υὑπϑοπιρυΐουβ 
ἀείαρε οἵὗἠ νοτὰβ σι ἴῃς ἀεϊθεταῖε βρεθοῦ οἵ ἴῃς τὶρμίεθουβ. --- 
Οτῖ.. ἴῃ ἤγϑβὲ ᾿ΐης : δἔ[ς ἀεαγές 97 “ἀλε γίρλέξοις νιε ἐσέ “αὐ είπεςς, 
νὩοἢ ρῖνεβ ἃ Ὀεῖζεῦ σοπίγαβὶ τ] βοσοπὰ πε ἴδῃ ἴᾷς Ἡδῦτεν, 
δηα 5ῃπουϊὰ ρογῆδρβ Ὀς δάορίοά. 

29. δὶ ὈΣΆΥΟΙΕ ἃ͵Ὸ ποαγὰ. 

Υδν ἢ ἰ5 ίατ ἔτοτῃ ἴῃς νἱοϊκοά, 

Βυῖ Βε Βεαᾶζβ ἴῃς ργαγεσ οὔ τῆς γἱρῃίεουξ. 

Αι πεῖς, ἰετηδῖγ. Οἵ. ν. 2:.ν ,γονι τ ἰμλδος}ββϑὶδ]ς ἴο, ἀδαδΐ ἴὸ 
τῆς ἀρρε8ὶ) οἵἍ. [Ιἴ ἰ8 ἱηνοϊνεὰ μαῖ ἴῃς νι κεαὰ πΔῪ Ργὰν (ἰμδῖ ἰ5, 
αϑὶς ἴοσ ϑοῖὴς ἔλνοσ), Ὀυΐ {ΠΕΣ ῬΓΑΥΘΙ ΜΠῚΙ ποὶ Ὅς ἱἈνΟΓΔΌΪ τε- 
ςεἰνεά. Τῆς ο886 οὗ ἃ Ὀδα τηδη᾽5 τερεηϊηρ ἰ8 ηοῖ σοηῃοίἀετγεὰ ; 
5 Οἢ ἃ πηδῃ, ἴῃ ἴῃς νἱενν οἵ ἴῃς ΟΤ᾽,, σουϊὰ, ὈὉγ ᾿ιἰ8 τερεηΐδηςο, ὃς 

τταηβέειτοὰ ἔἴτοπι ἴῃς οδίεσοιγ οἵ ἴδῃς νἱοκοά ἴο ἴμαῖ οὗ ἴδε 
τρῃίοουβ. 

80. Θοοὰ πονγε. 

Ῥιεαβδηΐ πεννβ τα κε ἴῃς Βεδτὶ ρἰδά, 
(οοά τἰάϊπρο πιαίκε (Ὡς Ὀοπεξ ἔαδὶ, 
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Βυποηγτοῦβ, ἢ νατγίατίοη οὐὨ ἰθυγηβ, ἰοσηαγ. δήαταπ πξυς ἴα 

πὶ. ἄρά 2 (οτ, τἀλέμίμρ) 977 “ἀε εγές, τῃαὶ 18, ἰἣς Ἰρδι τ οἢ 5 ϊπ65 ἴῃ 

ἴδε εγε8 οὗ ἴῃς Ὀτίηρον οὗ ξοοά πενν5 (45 ἴῃς βεοοῃὰ οΪ. βυρρε5:5) ; 

εἴ. τό} ]οὉ 205 Ψ 45 4.455 89},) Τῆς ἐχρτγαββίου ἰβ Ὁγ βοιὴς υὑἢ- 
ἀειβιοοά ἴο τρϑδῃ ροϑα Μογίήμρσ, Μ ὨΪΟΝ φίνεβ ἴῃς 5ᾶπι6 ρεπεγαὶ 

βδῆϑε ; Ὀυϊ 1τη1]58 τπηοδηΐϊηρ 18 ἀουδίδι), δηὰ ἄοθβς ποῖ [υγηϊβῃ 50 

ἀϊτεοϊ δὴ δηἘ 65]5 ἃ5 ἴῃ6 τεηἀδσίηρ ποτε δάοριεά. Οτκ. (νἱτἢ ἃ 
νατιδιίοη οἵ εχ) : 26 ἐγε τολίελ τες δεαμήγ ἐδέησε. 2 αὲ δονιες 
8ἃτε ἴῃοβϑε βίο τς (0]} οὐ τράττον ; οἴ. Ψ 642, δηὰ ῃοῖςβ οὔ 
ἰῇ τ4.. 

81-33. ΒοΟὶΥ ἀπὰ ΒαμΗεγ. 
31. Ηε σχο Βεδιίεηβ ἴο 1|{ε-σἰνίηρ δἀπηοηϊξίοι. 

ΨῈ ἀνεὶ! ἀπιοτρ ἴῃς τῖδε. 
32. Ηε νο τεὐεςῖ ἰῃδίσοϊίοι 5110 815 Ηἱπιβεϊῇ, 

Βαϊ Βε ψῇο τεραγάβ δἀπιοῃἰτίου ραΐπς ἀπάετβιδυάϊηρ, 
33. Τῆς ἔξει οὗ Ὑδδνο ἢ ἰ5 ἱμαιγυςτίοι ἴῃ νϊβάοπι, 

Απά Ὀείοτε βοποσ βοεβ Ὠυτα γ. 

981. ϑιηρὶε βεηΐθηςα, ΄υδίεγηδεγ-Ἔ ΔΎ. [4τι Ζὴς αν Ζλαί λεαγξ- 

ἐης 10 δὲς σάνιοπέδονπ οὐ ἤε; τὼε ἐαν Ξξ ἴπε πιδῃ ; οἡ σώνιοπέβοη 

(οτ, γεῤγοογ) 8εεὲ τοῖς οὔ 1Ὁ. Ζευεῖ ἰβ Ῥτορευΐ ράγε, δα:ς Τὰε 
πίρλέ (Οεη. τοῦ 2 ϑδπι. 1γ} ]0Ὁ 3133), Ὀυΐ [86 ἴεττῃ ἰ5 υϑεὰ ἴῃ 
ῬΟΕΊΓΥ ἴο ἜΧχργεββ ρειτηδηθηΐ ἀνα] ηρ (10 Ὁ ἸΟὉ το ψ οτ᾽). 
ὙδδΟΒΔΌΪΘ 658 ἰ8 ἴη6 ΚαΥ ἴῆδι ὑη]οοκβ ἴῃ6 ἄοοῦ οὗ ἴῃς 5Ξαρεβ. 
Τῆς οὈϑεγνδίοη ἰβ ἃ βεηογαὶ οὔθ, Ὀᾳϊ Ὧδ5 δῇ δοδάεπιϊς οοϊοσίηρ. 
Τῆς Ζζε ἰβ οἵ (18 νου], δῃὰ ῬΥΠΑΥ ῬὨγβῖοΑ] (8εε 4 σλ), δυῖ 
ἱηνοῖνοβ ἴῃς δίρογ τπογαὶ δηὰ τοὶ ρίουβ οἰετηθηῖβ.Ό Τὸ αὔσεζ τυίζὰ 
Ἴλε τοῖρε ἰβ ΒΥ ποηγτη οὗ βύσοαβ5 Δηἀ ΠΔΡΡΙΏ655, πον εάρε 15. ἴῃς 
[υηἀατηοηίδὶ ἕδος ἴῃ 6. --- Τῆς δογαρὶ δηᾶ νἱφογοὺβ βϑγπεοάοομςε 

ψ ἢ ἢ, ἴῃ βεοοηὰ οἷ., Ρυϊβ αν» ἴου "πμᾶρ, 15 Ἔβρθοίδ! ἢν πδῖυγαὶ ἰῇ 
ξποτηῖς ροείτγ. --- 33. ΑΠΌ εἴς, φυδίοτηδτγ-ἴοσηδτγ. Οὐ ἐπεήγωε- 
δρη 566 ποῖ οἡ τὖ; σάδριοπίδοη, 85 ἴῃ ρτεσθάϊηρ σουρ]εῖ. δῆγλ 

5 ἐδερίεε, ἄρλεν ἐεέξενι, ἰΆοη ὅσ εα εὐ ράδπηρίν, διὰ γε ἂς δεὶπρ 

φ «»ιαὶ υαΐμε (τ ϑατα. 8ἷ Τοῦ 57 Ρσ. 32.). Οτς Ψ}ο τείμβεβ ἴο Ὀς 
ταυφῆς (2115 ἴοὸ Ὀεοοτηθ ψῖβο, δηὰ ἴῇυβ ρυϊ5 ἃ 5] σῇῃϊ οὐ Ὠἰπιβο]ξ, 

ττεδῖς Ὠἰπηθ 6] Γ 85 Ὀεΐης οἵ 5:14}} δεσουηῖ. Τῆς οσοπίταβι ἴο [ἢ ]5 15 
βἰαϊεα οἰ ατγ ἴῃ ϑεοοηά οἷἶαυϑε. Τῆς Ηδῦ. 65 ἃ ἰοστωδὶ δηιῃε- 
55 τ ϑίο ἢ οδηποῖ Ὀὲ τορτοδυσςεά ἰῃ ἘΠρ] 5}: «ἀγλές λὲς τοιῖ 
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(ΞΞ Ρειβοῃδι νυ, 561)... γσαΐπς ἀεαγί (ΞΞ υπάδεογβίδηάίηρ) ; ἴῃς 
Ῥᾶγδ] 6 ϑτ ἰοσἱ5 ὰ5 ἴο ἴαϊΐςε τοι 85 τὸ ἤζέ. Τῆς Οτεεῖκ ττδηϑἰδ- 

ἴος δραπάοῃβ ἴῃς ἰεχὶ ἰῇ ογάεσ ἴο ψεῖ ἴῃ6 βῇδτιρ οοῃίγαβι : ἔσί: 
λίνισεῦ . .. ὄρυες ἀΐς σιν «οἰ, Ἡδετε, 85 ἰῃ ἴῃε ρῥτγεςεάϊησ 

ςουρὶεῖ, υπἀοτεοϊδηάίηρ, κπον]εάξε, νιϑάοτα, ἰ8Β ἴῃς δϑϑεητίαὶ τΠϊησ 

ἴῃ ᾿ς, ἴῃς βυποήγτη οὐ ν6}1- θείην. --- 38, Οὐδίογηδτιγ-ἴοτηαγγ. 
Τῆς σοππεοίίοῃ Ὀεΐνδθη ἴπε ἴνγο οἰδυβ65 15 ποῖ Ἔχρ  ἰοἱῖ ---- οης οὗ 

ἴῆσθπι ἰδ ρΡετπδρ5 ουΐζ οὗ ρίαςε ; δυῖ 56ε δεῖον. Τῆς Μαν οἵ Υαλ- 

«ὐελ 15 εἰβενβεσε ἀδβοσί θεά 45 μὰς δερίηιπίηρ 97 ξημοτολεσε (17) οἵ 
οἵ τυϊξάρνε (9.2), ἀῃὰ Βοσε, ἰῃ βι βίδη τ 8}}γ [Π6 βδπηα 86Ώ56, 85 δὴ 
ἐμογοδοη 07 τυϊφάονε, τῃαϊ ἰ5, τὴς ἐπεγέδοη ΜὨϊοἢ τοίσάονε ρῖνεϑ, 

ΟΥ, τῆοσο ῬτΟ ΔΌΪΥ, ἐπεήγμεῆονι ἐπ τοίράονι. Τῆς Ἰδῖῖοσ Ἔχργεβϑίοῃ 

15, ἰπεγαίοσο, ἰῃς Ῥτορεῦ βυῦ)]εοὶ ὁΓ τῆς Ξεῃμίθηος : ἴῃ τηδίογιδὶ οἵ 
ἴῃς ἐββθῆος οὗ νίβάοτῃ 18 τενεγεηῖ τεραγὰ ἴοσ ἴῃς αἰνίῃς ἴδνν, ίοτ 
(45 Ρχ. εἰβενῆοσε ἀθοῖδγοβ) 8156 ἰανγ ἰ5 ἴῃς ρεσίεοϊ Ἔχργεββίοη οἵ 
ὅς τατῇ οἵ ΙΠἴἶπ, δῃηὰ ορδάϊδηος ἴο ἱξ δῆβυσοβ βαίε φψυϊάδηος δηὰ 
Ῥεγίεςϊ μαρρίῃθββ. ΤῊ διπἀδιηδη] οοποερίοῃ, ἴῃς ἰάἀΘ,Ε ΤΥ οὗ 

ἀϊνίης πιβάοτῃ δηὰ ἢυπ)δη τυυἱἱβάοπι, ἰ5 [8 σοτηηοη ἴο τῆς ἵνο 

Ὠινίβίοῃβ, οἢ5. 1τ-ο δηὰ Ἵἰβ. τοὶ --2᾽ 5, 866 ποῖεβ οἡ 1ὖ οἷ. --- ΤῊΣ 
ῬΙΌΡΕΙ ΔΏ 6515 ἴο βεοοηὰ οἱ. ἰ5 ἰουπὰ ἰῃ 1812: 2γ42 Ἰεδὰβ ἴο Ἅγ- 
“γμεδον 85 ἀμρεδέν τὸ ἀλοποῦ,; Ὀυῖϊ ἃ οοπηςφοϊίοη Ὀεϊνεεη ἀκρεδν 

δηὰ 2ε “αν οἵ Υγαλευελ ἰ5Β σίνοῃ ἴῃ 22΄, συ ἢ] ἢ 15 Δὴ Ἔχρδηβίοῃ οὗ 

τοῖς εἰδυβε. Ασοογάϊηρ ἴο 22 ἴῆς ἴτο (Ὠϊηρβ ἀγὲ ϑ ϑιδητδ!ν τῃς 
βδ: ἀρεδέν 15 ἃ τονοτεηῖ δυὰς τοναγὰ Οοά 85 βϑυρτγετης δπὰ 
μοῖγ τυϊεσ. [Ι{ τῆς ἴεστὴ Ὀς 50 υῃάἀεοτεβιοοά δεῖο, ἴῃς ἀσηον ἰ5 ἴῃ6 

Τονδιὰ (845 ἴῃ 224) ψ οι αοα Ὀεβίονβ οἡ ἴποβε ψῆὴ0 ΟΌΕΥ Πίηι, 
δηὰ οὖσ σουρ]εὶῖ οσοπίδίῃβ Δηὴ Ἔχραπάςα ρδγαδὶ]θ] ἴβπὶ: φὴς γμαγ οὔ 
Οοά ἐς τοϊεάρνε, ἀπά {} ἐπέσεξς ἀσπον --- ἢτϑι τῆς Ἰητε]] δου] ργοάυοϊ 
οἵ τενεσθῃςς, δηά τῃδη 118 τεσασὰ. Ου τῆς οἴδοι ῃδηά, 18:2, οοτι- 

Ῥατεὰ ψῖῖἢ τ6᾽8, ξυρρεϑῖβ [παῖ 11 15 ἴῃς πδίυσαὶ βοοΐδὶ ἰδνν ἴπαὶ ἰ5 
Πεῖα οοηϊετηρ]αϊθὰ : πυτηδῖὶς ἀδιηθδῆοσ ῥτοοῦσεβ ἐπεηᾶβ δηά 
ΒΟΏΟΥ, 88 Ῥχίἀθ πιϑῖζεβ ἐπεπιῖ65 δηὰ ᾿ἰεδ 5 ἴὸ ἀνα}. το ΔΌΪΥ 

ῬΟΙΒ σοποσρίίοηβ οὗ ἴῃς δρμῃοσίβτη ψγεσε Βεϊὰ, δηὰ ἴῃς ρποπιῖς 
ἩΥ]ΕΙΒ υδεα ΟἿς ΟΥ ἴδε ΟἿΠΕΙ 45 βυϊϊεὰ τΠεὶγ ρυτροβθβ. ΤΆς ἰάεη- 

ἘΐΥ οὗ ἴῃῆε ὕνο οοποδριοῃβ σεϑυ}}5 ἔσο ἴμε ἀοοίτίης ἴμδὶ Οοά ἰ5 
τῆς δυῖμποσ οἵ πδίυσαὶ ἰανν. 

48. α μὴ τιμῶντες -- οἷ" ΟἿ 7.3); ἐν καρδίαις τ- 255) ΑΝ 352). -- ΤῊς 
πβεσίοα οἵ πιχὺ ερινεσεὶ αἱ εβὰ οἵ ἡ (ὦ:66:) ἐξ «ἀοριεὰ Ὀγ ΒΙ., νγ8ο τείετβ ἴὸ 
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ἴδε εἰπε. ὈΠῸ; τδ[5 ἱπβεττίου ἰβ ροββίδϊε, Ὀὰὶ Βδγαϊγ πεοεβαδιγ; Οσ. πϑ πο πέρ, 
-- Οὐ ᾧ, σΕΐο ἢ (οϊονα 66, ὕυυἱ πῖῖὰ δυο γαῖ ομδορες, δες Βδύσῃ. Ῥίηίκαεε, -- 

88. Φ οὐ μὴ ὑπακούσῃ ὁ κακὸς αὐτῇ οὐδὲ μὴ εἴπῃ καίριόν τι καὶ καλὸν τῷ κοινῷ 

ΞΞ 20 τὸ ἼΚ2 Δ Πρ ΠΡ»Ό2 ΤΝ »ΌΦ" κὉ, ἴῃς πιδὴ Ὀεΐηρ ἰπϊεγργεῖςα 88 κακός, 
δηὰ τὰς Ἄοουρὶεῖ ἔτεεὶν τεπάεγεὰ τ[Ὠγουρδοαῖ. --- ΑΒ ἴο ἴῃς οτἰ χίπμαὶ βεῦβε οἵ ἴδε 
δίετα 2» ἀμϑιυέν οἵ, 6εδ. 7Δέ:., ἀπά Ατδῦ. "9, 2}»0. ---ὃ4. ) πορον; Θ΄ διανοή- 

ματα, Ῥετὰ. δῆεσ ΕΣ. 11ὅ, ρεζῇ. Ξξ ὥῶφπο; οἵ. [γ΄ 125.--- ἢ προ; Φ σωθῇ, 
ῬετΒ. ΞΞ σχῷ (Βαυπι.), οὐ πῦρ (786.)..-- 36. ΟἹ ὃ ϑεε ποῖς οἱ τεἷῖς γεῖβε δῦους. 
6 ἁγνῶν δὲ ῥήσεις σεμναί, ἴπ νυδίοα ἱξ ἰδ ἀουδιι! παῖ Ηςῦ. νοσζὰ σ. τερτε- 

δεῖ. ον ἈἘ) ὉππῸ νε δβου]ὰ ρεσβαρα τεδὰ υγη. ---- 37. Ιποϊεαὰ οἵ σώζεται 
(Ὦ τοῦ) 23. 103. 252. 253 δανς ζήσεται, ἃ σοττεςοῃ δῆεν ἴς ΗςΌὉ. --- ὅεε 

ποῖςβ οὔ [δζ. ἀπὰ Βδυπ. οἱ ἴδε ἀϊδἰοςαϊίοη οὗ οουρὶεῖδ αἱ (15 ροϊπί. --- 38, [π 
8) 245, ν 21 "2 ἰς (ο]ονγεὰ Ὁγ ἴδε οδῆ]εςϊ ἀϊτγεςῖγ, ἴῃ ᾧ γγ}8 1436} ὉΥ 3 δηὰ 
οδ]εςῖ, Βετε ὉΥ͂ 2 ἴῃ ὁ; 88, βονενεσ, ἴδε οὐήεςοὶ ἰβ ἤθες δὴ δοῖ, ἴδε ἢ δ 
Δρρτορτίαϊς. ---- ἘΠ) γγο; (ΘΒ πίστεις; ΦΧ πίστιν; ΟἿ ([ο]ονίηρ (5) κτῦτῖπ; 
ἴδεδς Ντεβ. βεαῖ ἴο να δὰ ΠΙῸΝ ΟΥ ΓΌΝ, ψὨΙΟΩ δμου]ὰ ρεσθαρβ ὃὈς δάἀοριεὰ 
ἴῃ ἾΏ.---80. ἘΠ 05) “κο; ὦ τὸ θεωρῶν ὀφθαλμὸς καλὰ, τες τεμάετίηρ οἵ ΞΕ 

ἴδκει ἴο τρεδῃ “Μἢδϊ ἴῃς εγς βεες." Τῆς Ηεῦ. εχργεβδίοῃ ἀοες ποῖ ὁσοὺσ 
εἰβενβεῖς ἱπ ΟΤ., Ὀυΐ Δρρεδῖξ ἴο πβεϑῃ δάφ ἐϊγὰδ ἐλαΐ γερί ες ἐπ ἑὰς ἐγες (εἴ. 

Ψ 905); ον ἴῃε τεπάεγηρ ρυοαῖ γογέμρεε ἴμετε 'β Ὡὸ δυϊδβουυ ἱπ ΟΤ.; “πὸ 
Οὐσουσβ ΟἿΪΥ ἰῃ ἰαῖς στίτπρε (ἔτοσλ ΕΖ. ΟὩ). ---831. 1 Δοκίηρ ἱπ 646, ργοῦδου 

ὈΥ͂ δοτῖρδὶ δοοϊὰεηι. Τῆς τεπάσσίηρ ἴῃ 558 ἀρρεδᾶτξ ἴο Ὀς Ῥαβεὰ οὔ [δαὶ οἵ 
ΑΣΘΕ; ἴδεβε τε. δηὰ δ -- Ὁ; 98 αἰ θετβ ίγτοπι 56 ἰῃ ἃ οουρὶς οὗ νγοτάξ. -- 

88. ἘΠ) ὈυκῸ απὰ πῶ; (5 165, ἐτεεὶγ, ἴο ψαΐῃ ἃ αἰδιϊμοὶ σοπίταδι, μισεῖ ἀπά 
ἀγαπᾷ. --88. ἘΠ τι; ὦ (168) Ὁ “. θεοῦ; ὥβακ κυρίου; νπβίο οἵ ἴδεβε ἱβ 
οτβῖμαὶ ἰὰ ἴϑςε ΟΥΚ, ἰξ ἰς δβαγὰ το βδγ. ---ϑἢ “ο; Ῥετῖεβ, ἡνσλεδ!. Ρ. 60: ποῦ 
δαςῖ5, ΜΘ ἰς δυϊδοὶς, Ὀὰϊ τὰς οἄδηρε 5 ποὶ ὨΘΟΕΣΘΔΙΥ. --- ϑεε Η-Ρ, Ικς. 
ϑιννεῖε. 

ΧΥ͂Ι. 1-9. Ὀἱνίπο οοπίσοὶ οὗ ᾿ἴο. 

1. Τὸ πιδῃ θεϊοηρ ἴδῃς ρίδτα οἵ ἴῃς τηϊπά, 
Βαϊ ἔτοπῃ Ὑδμνε ἢ οοσηεβ ἴῃς ἀπσνεῖ οἵ ἴῃς τοῦφψυς. 

2. Α1} ἃ πιδῃβ ςοπάυοϊ Βεεπι5 ἴο Ὠΐῃ ρῦτε, 

Βαϊ ἴϊ 56 Ὑδνε ἢ 80 νγεῖρδ ἴὩς δρίὶτίϊ, 
3. Οὐχ ἴῃγ ψοτῖς ἴο Ὑδμνσθ ἢ, 

ΤΒεη ψ1}}} τὴν Ρ᾽δης βυςοεςεὰ. 

4. Υδηνε ἢ [85 πιδὰς νου ηρ ἔοσ ἰϊδ οὐσῃ οδὰ, 
Υ̓εα, ενεῃ ἴδε πἱοϊκεὰ ἔοσ ἴῃς εν] ἀδγ. 

5. Τῆς ῥγουὰά τρδῃ ἰδ δῃ δροπιϊπαϊίου ἴο Ὑδανεὶ, 
Ηε ν"1}} αβδυγεαγ ποὶ 5ὺὸ ἀπρυπηίβῃςά, 

6. Βγ Κἰπάπεββ δῃὰ ἰγυ τ βίῃ ἰς ἐχρίαϊοά, 

Απὰ Ὀγ ἴδε ἔεαν οἵ Ὑδῆνες οὔς ἐβοᾶρεξ σοϊδίοτϊυα. 
ἡ. ΝΏεΩ ἃ πηδῃ᾽5 νγαᾶγβ ρίεδβε Ὑδόσε, 

Ἦε τρδῖκες ενε δἷ5 Ἔεπεπιῖεβ ἴο Ὀς αἱ ρεδος Ὑ 1} Βέτα. 
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8. Βεῖῖον ἱξ ἃ ᾿ς τ ἱτ τἰριοουδῆεθο 
Τῆδη βτεδῖ τενεποες ὙΠ ἰαἰισίίοε. 

9. Μδη ἀενίδες δΐξ νὰν, 

Βαυὶ Ὑδηπε ἀϊγεοῖδ ᾿ἰδ δῖερδ. 

1. Αποιπεῖῦς, ἰδπασυ (οτ, Ὀΐμδεγ). Ταὶς ῥγονετὺ 18 ἰἀδηιίοδὶ ἴω 

τηδδηΐηρ τἱτἢ ν.9, δηὰ ψ ἢ ΟἿΣ ““τηδῃ ῥγοροβεβ, σοὰ ἀΐβροβεβ " ; 
866 Μαίδῃ ίογ (ίπεβε δἀηα οἵδπεσ ρδγα ϊεῖβΊ. μῥάσης ἰ5 ἀγγαπξε- 
"»πεπῖς (ἈΝ. 2γεβαγαδοπα); νηϊμα 18 10, λεαγέ, τὼ ἀπϑενεν ο΄ ἐλε 

ἤρηγωέ τὸ τὴς πα] ουϊοουῃς οὗ ομε᾽5 γτεβδοϊίοηβ δῃὰ ρυγροβϑεβ. Τὸ 
τοραγὰ ἴῃε σουρίεῖ 88 σοπίσαϑιηρ τρεγοὶγ ἰουσῃϊ δπὰ ἐχργεββίοη 
(ΌὈ 6.) ἰ5 ἴο Φπιρ ἰξ οὗ τπιεαπίηρ ; Μί. το" (τείεισεὰ τὸ ὃγ Ὀς.) 
ἰ8 ἀϊβεγοηῖ. Τῆς ἰάδα οἵ σοά᾽ 5 αὐυβοϊαῖς σοηΐῖσοὶϊ οὗ Ὠυτηδη δῇδλὶγς 
5 ἰσυπὰ τῃτουρῃουῖ ΟΤ'., 45, ἔοσ Ἔχ. ἰπ Απὶ. 4. Ψ ττδ' Εχ. τοὶ, οἷ. 
ΒΌπι. οἷ. [Ιἢ τε τέγη ηρῖσε ἴπογα ἰθ ΡοΟββί ΟΙΥῪ δ] υϑίοα ἴο ἴμς 
1Δ8 οἵ βρεακίηρ (ἀείεηάϊηρ οὔε᾿5 5Ξεἰζ, εἴς.) Ὀεέοτε ργεδὶ τηθῃ 
(Ετδῆκ.). ὅ8εὲ 22“, δῃὰ ποῖς οὐ τς. ---ῶ. Απεεῦς, ἰεγηδιγ. 
8ες 47 1413 ,χ1: 243, (Οοπίγαβι Ὀεΐνεθη Πυϊηδη δηὰ αἰνίῃα ταοσαὶ 
ἡυαάφπιεηῖθ. ΤῊς ἢγβι οἱ. ἀο68 ποῖ τηδϑῃ ἴο δἴἥτη ἴῃ τη Ὥδνεσ 
σοηπάδπιῃ πεῖς οὐγῃ σοηἀυοῖ, Ὀυϊ 58:4165 ἃ ζεηογαὶ στὰὶε οὗ δυμηδῃ 

561-534 ΠδίΔοςΟἢ, ΟΥ 15 ἴῃ ἴῃς παίυγε οὗ ἃ βυρροβί[ίοη, 90 ἴδαῖ (ἢς 
σουρίεῖ πᾶν Ὀς ΡΑΓαρἢγαβθα: “τπουφῇ ἃ πηδη᾿ 5 ΔΟ ΟΠ 5 ΓΏΔΥ 566 πὶ 
τίρμι ἴο Ὠΐπι, ἱσπογδηῖ δηὰ ῥγογυάϊοεα 48 ἢς ἰβ, γεῖ ἴῃς ἤπαὶ νετ- 
ἀϊοσι οα ἴμεπὶ σοπλαβ ἤοτι ἴδε ἱπίΆ 10] 6 ἱπνεβχασομ οἵ σοά." 

Τῆς βυρρεβίοι ἰ5 ἴῃαϊ τηο β8ῃουϊὰ ηοϊ ἴᾶκε τπεὶγ ον Ἰυάσηαςηϊ οὗ 
τμεπιβεῖνοβ, Ὀυϊ 5βῃου ἃ τοϑὲ ᾿Βοτηβεῖνοβ Ὁγ ἴῃς Ἰυάρτηεπι οὗ σοά, 
ἴμαι ἰ58, Ὁ ἴῃς Δρβοϊυϊεὶϊγ ρυγα τήοσαὶ βἰαπάδασά. Οσμάμεί ᾿αθὰ 

φρέγί ἃτὸ ᾿ἰτ, τονὲ δῃὰ ρέγις, ἴδε Ἰαῖῖοσ ἴεστὴ Ἔχργεββοβ (ἢ 
γῇοἷς ἱπναγα πδίυγε, 8 ρυγροβεβ δηὰ πιοῖϊνεβ ; τυεῖρὰς ΞΞ τιδᾶ9- 
ατα5, ἀειογπιπαβ, {τῖεϑ, ἀρργοοίδιεϑ. ---- ἢ τ ϑαπι. τό ψὰ δᾶνε ἃ 
βομενδι ἀϊβεγεηϊς σοηίγαβί, πδίλεὶγ, Ὀεϊνθθ ἢυταδη Ἰυάρταςηῖ 
Ὀαϑεά οὐ ἴῃς τρθτεὶν ουϊναγὰ δηὰ υἱβίϊε, δηὰ ἀϊνίῃε ἡυάστηςοιϊ 
π οἢ ταραγάβ. [ἢ τηϊπηά. --- 3. (οπάπυουβ, ἰοτπασυ- Ὀϊπατγ. [ἀξ 
γοΐ οκ γαλιυεὰ ἐᾷν τυογᾷς (οΥ, “δεά:), ἴγυϑῖ Ἔνοιγιπίηρ ἴο Ὠἷπιὶ; 50 

Ψψ 375, εἴ ψ 2233, ὅϑγγ. Ταγρ. 1,.δἷ. τεδὰ Ἵἰΐρείοτο. ----Ν δ 8 ἅτε ἰδοῖ- 
ἴῃρ ἴῃ τε Οτεεῖς. --- 4, Οοηεπυουβ, ἴεγηδῖγ. Τῆς Ηδῦ. ρεττα 5 
ἴδε ἰταηϑίδιίου “ογ ἀΐς σεση ἐπα, Ὀαὶ ἴῃς τοπά της ἐς 5. ἱπάϊςαιδαὰ 
ὉΥ 5εοοῃηὰ εἰ., νι ϊοἢ 5ιαῖεβ ἴῃς δῃὰ οἵ ἀθβΈην ἴοσ πὰϊςῖ πίοκοά 

δ γα ογοαῖθοά. Τῆς ρῥτονογὺ ἀδοίαγοβ, ἰῃ ἃ βἰτπηρὶς δὴ ἀϊγεοῖ 
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ΜΟΥ, ἴῃ6 ΡῥΠηοίρ]ς (τεοορηϊζοα ἐνεσγνθετε ἴῃ ΟἽ.) οὗ ἴῃς δῦβο- 
Ἰαΐεῃοββ οὗ Ὑδῆνε μ᾽ Β φονετηπιεηὶ οὗ ἴῃς ποι]ὰ, δπὰ ἰξ ἱς δά ἀεὰ 
ἴμδῖ ἜΥΟΙῪ οὴς οὗ δὶβ δοὶβ 88 ἃ ἀδῆηϊϊα ρυγροθε; δίῃςς ἴῃς 

νίοκεά ἀγὰ ρυηϊβῃσα, ἰξ 15 Ὑδῆνθ ἢ Μῆο [45 ογεαῖθὰ (μετὰ ἴο τπαῖ 
εὐ. ΤῊϊβ ργεαάθβι πδἤοῃ ἴο εν] (ἴο υϑς ἴῃς τηοάδγῃ Ἐχργαββί ἢ) 
ἰ5 Βοϊὰ ἴῃ ΟΤ., πυίπουϊ τηειδρῃγβιοαὶ βρεουϊαίίοη δηὰ υἱϊπουῖ ἐπ)- 

δατιταβδιηθηῖ, ἰῇ σοηποοϊίοῃ τ τῆς Ὀδ]Ἰοῖ ἴῃ Ὠυμηδῃ ἔγεθάοτχῃ --- 

τῆθη ἅτε σοηϑίἀεγθὰ ἴοὸ ὃς εἰπεῖ ροοά οΥ Ὀ44, δαὶ ἴῃς ροοά πηδῃ 
ΤΩΔΥ ἃὶ ΔΗΥ͂ τηοτηςηϊ Ὀεοοπια ὉΔ(, ΟΥ ἴῃς Ὀδά τιδη φοοά ; 5ες ἔχ. 
95 ΕΖ. 145 18, Β5. 30. 5, εἴ, Εοοὶ. 21}},.-- Οτῖς. τοδάβ: σά “άε 
τυογᾷς 97 “δε Ζογά (αγέ ἄρν6) τοίζὰ γήρλέξοισνδος, απα ἐλε τυϊεξεα 
"πάη ἐς Ζεῤέ 20» τὰς ουὶ 4}. --- Τα οὐΐἑ “Ὧν 15 ἴὴς ἀδγ οἵ ἡπὰρ- 

τηρηΐ, τειΠυξοη, Ρυπἰατηθηῖ. ---- ΤῊς ΡτορΠοῖβ τεζαγὰ ἴῃς ὩΔΏΟΙ8 

οἵ ἴὴ6 φαγί 48 σοῃϊτο θὰ Ὀγ Ὑδῆνθῃ ἴῃ [Π6 ἰηϊεγεϑὶβ οἵ 1βγδεὶ ; 
ἴῃς βαρε σοηῃβίἀειβ ἱπαϊνίἀυα! τῆθῃ 48 ογεαϊεὰ τ ἃ ρυτροβε. 

ΤῊΐβ ἰασρογ νίενν Ὀεϊοπρβ ἴο ἴῃς ΡΠ] οβορῃϊς ρεποά οἵ εν ]βῃ Ὠϊ5- 
ἴοτγ. αὶ σοά᾽β ρυγροβς ἰβ ἰὴ ογεδίίηρ ἴῃς σϊοκθὰ ἴοσ ρυῃϊβῃ- 

τηδηΐ ἴῃς ῥγονεσὺ ἀοεβ ποῖ 8417Υ. Ασοογαάΐϊης ἴοὸ ΕΖεϊκῖεὶ (ΕΖ. 38) 
39) ὅος ἰ5 Ρυηίϑβῃςα ταὶ ὙΔην Θἢ τὴᾶν πιδηϊέεβι ἢΐἷβ ΡΟΕῚ δπὰ 
βίον ἴο 411 παίίοῃβϑ, δῃὰ 50 ἴπ ἴμε Ῥεηϊδίθυοῃ ῬΠδγαο ἰ5 ἀθαὶῖ 

σὰ (Εχ. ο᾽5, εἴ. Εοιω. 97). ΤὨς 5αρε᾽β ροϊηϊ οἵ νἱενν ἰβ ποῖ 
οἶθᾶσ -- ἰξ 15, ρεῦῆαρβ, ἴμδὶ ἴῃ6 πιοσαὰὶ ρονοτηίηεηϊ οἵ τῇς νοτὶὰ 
τηδῖκα8 ἴῃς ῥα ἰβῃπγεηΐ οὗ ἴῃς ὈΔα τηδῃ ὨΘΟΕΒΒΔΙΥ ; Ὀὰχϊ ΠΟ ἐχρίδηδ- 

Ὠοῃ ἰ5 ρίνεῃ οἵ νὴγν ἴῃς δὰ τηδῃ ββουϊὰ αν Ὀξεῃ ογεαϊεὰ αἱ 8]}. 
ΤΏοτα ἰδ πὸ ἱπετυδίοη οὗ ἃ δεϊϊεῖ τῆαι τῆς σίοκεὰ δε ἃ πθοθϑ- 
ΒΑΙῪ οἰεπιεηὶ οἵ Οοά᾽5 εἀυςαίϊοπ οὗ ἴῃς ποτὰ (οἴ. Β5. 153). -- 
ὅ. Οοπῆπηυου, [οτηαιγ- δίμαιγυ. Τῇδ ἢγβὶ οἱ. ἰβ ἴῃς βᾶπιὲ 85 
ἢτβὶ οἱ. οἵ 1τ1Ὁ, ἢ δυνπυτυϊίοι οὗὨ 2γομα ἕοσ μαΐδε, ἴῃε 2γονμα 

ΤΏΔη 8 6 ὙΠΟ 5εῖ8 Ὠἰπιβ6]  ῥγεβαπιριυουβὶν ἀραϊηβὶ Ὑδηνε, δηὰ 

Τεΐαβεβ ἴο ΟὟΕΥ ἴπε ἀϊνίπε ἶἴδαν. Τῆς βεοοῃά οἷ. 58 ἴῃς βατῖς 
ἃ5 ἢχβὶ οἱ. οὗ ττὖ, ἱἢ Οπίβϑίοη οὐ τὰς τυϊεξεά; οὐ τῇς ὄχρσϑβθ- 

βίοῃ σοωγεαν (Ἰἰ, ἀλαπά Ὁ ἀασπά, τε μιν λαμα οπ ἐπ) 866 ποῖς 
οὐ τε; 

σεῖς. ἤεσε ἰῃβεγῖβ ἴῇ νο σου ρ]οῖΒ : 

Τῆς θερίηπίηρ οὗ ἃ ροοά νΥγᾶγ ἰβ ἴο ἀο υβ:}γ, 

Απὰ [ἴ ἰβ τόσα δοοςρίδοὶε τ Οοά ἴμδπ ἴο οετ βαςτίβοςξ. 
Ης νο βεεῖκβ ἴῃς 1,οτὰ ν}} βπὰ Κπον]εὰρε ψἱτἢ τἰρδιεουδηςδδ, 

Απὸὰ [δὲγ σὑῆο τἱ μιν δες ῖκ Ὠἷπὶ ν᾿ }} ἐπα ρΡεᾶδςς. 

Υ 
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ΎΠΒεβς σουρὶεῖβ (πιο πᾶν πᾶνα ὕδεῃ ττιτδῃ οτἱ ρΊΠΔΠΥ ἰῃ Η-ς- 
Ὁγενν) τεβϑυιϊς ργονοσὺβ ἰῇ οὐγ Ἡδῦτεν ἰεχῖ; (ἢς ἤτβθί πῆᾶὺ πᾶνε 

Ὀδεη βυρρεβίοα Ὁ τό’, ἰῃε βεοοηᾶὰ Ὦγ 285 (οἴ. 145). [τ 5 ῥτοῦ- 
ΔΌΪε τπδὶ τοδὴγ ἃρἤοσίϑιηβ ψγεγα ἴῃ οἰγουϊαϊίοη ΜὨ]Οἢ ἅτ ποῖ ἰῃ- 
οἰυάεὰ ἴῃ ουὖξ ΒοοΚ οἵ Ῥτονοσζῶβ ; βοὴς οὗ ἴπθβε τὲ ἰουπα ἴῃ ἴῃς 

Οτεοκ τεχὶ οἵ Ργονεγῦβ, οἴπεῖβ ἰῇ Βεη-ϑίγα. ---- θ. ϑυπουγπιοῦ, 

ἰεστθαῖγ. Τδ ἐχργοϑδίοῃ ἀΐπόμος ἀπά ἡσζὰ βἴληὰβ (ΟΣ τηόσα 

οζγ νίτῖας ἰῇ ρεπεΊαὶ; 80 ἰξ ἰβ υϑεὰ ἰῃ 45, ου ψῃϊοἢ 5ες ποῖΐθ. ΒΥ 

ΒΌΓἢ εἴῃϊςαὶ ἰῃτορτ “ἐμ (οΥ, ἐπέψεν) ἰδ ἐαρίαξεά (Ἰἰϊ, ἐσυεγεά)ν, 
(δὲ 15, τὴς αἰνίπα δῆρον δραϊῃηϑὶ δίῃ ἰβ ἰὐγηεα ἀναγ, δῃὰ ἴδε 

Ἰηδη 5 γεϊδίίοῃ ἴο σοὰ ἰ5 48 ᾿πουρῇ ἢς6 Παὰ ποῖ βἰπηςσὰ. Τῆς 
Ῥυεβγ πιοᾶὰς οὗ οχρίδιηρ 58:ηὴ ν8 ὈΥ οετίηρβ, Ὀυϊ ῥτορβεῖξβ 
Δηὰ ϑαρεβ ἰδ ἴῃς ρτθδῖεσ βδίγεββ Οὔ αἰβροβί[ου οὗ ταϊηὰ δηὰ 

οὐ οοπάυος; 566 Ηοβ. 6᾽ (γῆεῖς ἴονε ἴο σοὰ δηὰ Κηονίεάρε 
οὗ Ηἰπὶ ἅγὲ βαϊὰ ἴο ὃς πιοῖὲ ἀεϑίσεὰ Ὁγ Ὑδηνθῖ ἴπδη 5δοσίῆος), 
7ες. η553 (σδετε Ὑδαν θῇ ἰ5 βαϊὰ ἴὸ βανὲ σοτητηδηάεα τοὶ βδοσίῆςς 
Ῥαϊ ονεάϊεῃοςθ) ; οἴ, ΕΖ. 18 Ψ 5ο" ςτἾδ 17.8.9). 1ῃ 184. 4οἦ ἴῃς 5'ῃ. 
οὗ Τεγυβαίθτι 5 βαϊὰ ἴο βᾶνα Ὀδεὴ ἜἼχρίαϊεὰ ΌΥ ΠῚ βυβοτγίηρ. ---- Τῆς 
καν 97 γαλτοεὰ ἰβΒ Ῥαταὶϊεὶ δηὰ δαυϊναίθης ἴο Ζέμαηεις (οσ, ἐστε) 

απά τά; δῃρὰ »νιδγογίμρς (οτ, σε εγίηρ), τ. φυῖλ, ἰβ ἰἀδπτῖοδὶ 
νι τὴς Ρυηίβῃιηεηῖ ψὨϊοἢ ἰ5 ἀνεγίθα ἤδη βίῃ ἰ5 Ἔχρίδϊιςεά. --- 
Ἴ. ᾿οπῆηυουβ, ἴοτπατγ. Οτκ. (ἴλῈ σουρίει οσοὺτβ δῆοσ 153): 
Ἴὰε τοᾶγς οΓ γήρλίεοιις γιόη ἄγέ ἀεσοῤίαδές τοϊὰ “δ. Ζογά, «πα ὃν 

τάν συέπ ἐπέριές ὄδέονις ἡ ἱεμαϊ, σι ϊο ἢ 5 ἰάθη δ] ἴῃ τηδαπίηρ 

σῖῃ τῃ6 Ηδῦτεν ; τἢς ἔοστη οὗ [ἢς ἰαἰζαοσ βθδθτιβ ὑγείεγαϊθ. [ἢ- 
βἰεδὰ οἵ [με ὄν “άεσι οἵ τῆς Οτεοῖκ νὰ βῃουϊὰ ρετῆδρϑβ τεδὰ 2“ δέενε. 

πῃ ἴῃς Ηδεῦ. σουρίεῖ ἴπῈ ὮΔΡΡΥ οοηάϊτίοη οὗἩ ἴῃς τίρῃίθουβ 15 
Ὀτουφῆϊ δδουΐ αἀἴγες ιν Ὀγ ἀϊνίης δοΐίοη ; Ὀπΐῖ Ὠυτηδῃ σδυ565, δι ἢ 

85 ἴῇς ΚἰπαΠπε88 δηὰ με ρΡ Ι]η 655 οἵ ἴῃς ροοά τηδῃ, ἅτε ὑσο δ Ὁ 
ποῖ πιεδηξ ἴο ὃς ἐχοϊυάεά. --- 8. Οοτηρατγίϑοη, ἰογηαιγ. ϑυββίδη- 
τἴ4}}ν ἰΙἀεπεοαὶ τῖτ 1ςἰ6, ΤῊΣ Ῥσονετ αἰετα ἔτοπὶ ἴδε οἴδετβ οὗὅ 
ἴπ6 δτοὰρ ἴῃ ποῖ σοπίαἰπίηρ δὴ Ἂχρὶἰοῖξ τεΐεγεμος ἴο ἴῃς αϊνὶπε 
δονετγητηθηῦ; δῖ γύρλήοιρεος τε τὼῤε αν 97 γαλτυεὰ (155). --- 

9. Αππιμεῖο, ἴδγπατγ. [Ιἀεηείςαὶ ἰμ πιδδηΐηρ τι ν᾿. [Δὲ δὲς 
γιϊπα (Ὠεατι) φ ιαη ἐφυΐσες (οτ, ἐλίπξς οι, ῥίαπε). Οτῖ..: Ζέ κε 

ἀσαγί οΓ α »παρ ἠἀζριξ (οτ, γεοζορ) γμελν, ἐλαΐ λὲς σέεβε νιαν δφ σεέ 
γίσλ! ὁγ Οοά, ν}ϊο τ 8568 τῆς 5ιτἰΚίηρ δητ 6518 οὗ τὰς Ηςὃ., δαῖ 

Εἶνεβ ἃ ροοά τδουρᾷϊ; ἴῃς γμεεδν ἰβ δά δὰ ἔτοπι ἴᾷς οοπηςοτίοα. --- 
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ἴῃ ν.᾿." πε μᾶνὲ ἴνο ϑυ ϑι δ} ἰἀεητῖςαὶ ρου βιαβ ἰῃ οἷοβα ρσοχ- 
ἰγαϊῖγ. Οπε ἰ5 ἃ ναγίδηϊ οἵ ἴῃς οἴδπεσ, ρεσῆδρβ ἰῃ ἃ ἀϊβεγεπὶ σο εο- 
οι ; ἴδε εοὐἀϊΐοτβ πδίιγα!ν τοοῖς 411 σοοά τηδίοτιαὶ ἴπδὶ ΤΏ ἰουπά. 

10:15. Ταποίίοπε οἵ Κίηρε. 
Τῆς σουρὶεῖβ ἀγὸ ἐχιθπάθα ρδγα  ο!ἰββ. Ὅς τείΐίδγεηος 15 ἴὸ 

4}1 Ξονεγείζῃβ, ἢοΐῖ τρθσοὶγ ἴο ἴδοβεα οὗ β8γδεὶ; ἱΐξ, 45 1β ὑγοῦδθὶς, 

τῆς ραιαρταρῇ ἰ8 ροβίεχι δη ἴῃ ἀδῖθ, ἰὲ ἰ5 ἴ6 ἠυτηετουβ ποη- 
7εν ἢ τποράσοβ οὗ ἴῃς Οτϑεῖς ρετίοα (ροβϑιὶγ, αἰ8ο, ἴῃς Μδοοδ- 

Ὀεδδῃ ὑσίῃοα68) ἴπδὶ ἰοττηθὰ τἴἢ6 ντίϊεγ᾽5 τα ]]ο. [Ι{ ἰ5, ονόνοσ, 

τῆς ἰάςα! κΚίηρ πίῆῆοβε Ἵμασδοῖου 15 ἤθγα βἰγεϊςῃβὰ (εχοερῖ ἴῃ ν."" 15), 
νυ Πεῖποσ τῆς ῥγονοσὺβ Ὀ6 ῥτεδχὶ δ οσ ροϑβίθχὶ ἴδῃ --- τἰὰς Κίηρ ννῇο 

ξβονετῃβ ἰῃ νἱϑάοτῃ δηὰ ᾿υ8ς6. [Ιπ ϑυςἢ ἰά6 4] ρογίγαϊζυγοβ ἰῃ ἴπῈ 
Ῥτορῇεῖβ δπὰ τῆς Ῥβαίτιβ (138. 11ἢ Ὁ Ψ 72) ἴῃς Κίηρ ἰ5 ρυϊάφαὰ Ὁγ 
σοά, «δῃὰ Τσοπίτγοῖ θά ὉΥ τῃ6 ἀϊνίπε ἰαν ; ἤοσθ, δηὰ εἰβενγῆσγε ἰῃ 

τῃ15. ρατί οἵ Ρτον., ἴῃ τείθσεμος 15 ἴο ἴπ6 ἢυπιδη ἰανν οὗ τίρῃϊ (ἴῃ 
85 τὸ τῆς ρμετβοηϊπεὰ ἀϊνίπε- υϊηδη πβάοσα). Τῆς ἴοστα “ ἴΠ6ο- 
οτδῖὶς " οδη ὃὈς υβεὰ οὗ ἴῃς Ι5γαο 5} Κίηρβ ΟΥΪΥ ἴῃ τῃ6 νᾶρυς ΑῪ 
ἴῃ νυν] ἢ ἴὰ 15 ἀρΡ] Δ Ὁ]6 ἴο 411 δῃοίθῃϊ ϑονθγαῖρῃ8 --- [ΏΘΥ 41} ρετῖ- 

[οτγωηδα τοίου στ ἴ65, δηα σοηβυϊοά (ἢ ἀεἾὙ ἴῃ ἱπιροτίδηϊ δῇαίτσϑ. 
Τῆς ἰἰηρϑ οὗ ϑγδθὶ ψεγῈ ἃ5 ΔιὈΪ ΓΑΓΥ δηὰ ἀρβοϊυϊα 88 ἴῃς ἱπάθ- 
Ῥεηάςηϊ ερὶπϊ οὗ ἴῃς οἰδη5β, {| 065, δἰ ἀθσβ, ἀπ ῥγίποθβ ρογπ θὰ 

τῆετ ἴο ὃε --- ΒΑΓαΪΥ οἷς οὗ ἴδῃ ραϊά τηοὶ τεβρεςῖ ἴο ἴῃ πιοζγαὶ 

Ἰὰνν οὗ Ὑδνθῇ ἴῃ ἢἰ5 Ῥο] τοδὶ ΡΟ ΟΥ οὐ ἢΪ5 ὑχίναϊε σοησεσηβ. Ὠδ6- 

ἸΖϑοῦ οὔδεσνεβ ἴμαὶ ἴῃς ΟἿἽΛ. πενοσ βρεᾶκβ οὗ τῆς δοῖιδὶ Κίηρ 85 
1:{41}10]6 ; ἴῃς ἰάεα “δε Κίηρ οσδῃ ἀο πο στοηρ " αἰὰ ποῖ οχίϑι ἰῃ 
15γδεὶ. ---- Ἀείδγδησα ἴο Κίῃρϑ ἰ5 ἰουπὰ ὈοΟΙἢ ἴῃ “8. 1-9 δπὰ ἰῃ οἶιβ. 
1ο0-3:1. - ς. 

10. Τῆε Πρ οἵ πε κίπρ δε δῇ οσβϑοὶε, 
1 )υάστηεπις δῖ5 τηουΐῃ ἱγαῦβρτεββεβ ποῖ. 

τι. [] Βαίδποε δπὰ 8ς.8]65 δὲ «ἴδε ἰκῖπρ᾽ 5, 
ΑΙΙ ἰδὲ ψεϊραιῖβ οὐ ἴπε Ὀαρ᾽ τε δὶβ νγοσὶς. 

12. Τὰ 5 δροπιϊ πίοι ἴο Κίηρϑ ἴο σοτηπϊ νἱοϊκεῃοβε, 

Ἐος ἴῃς τἤτομς ἰβ Ἂβι υ ἰβμ θα Ὁγ τἱρῃίεουδπεβς. 

13. Εἰφῃίεουβ 11ρ5 δες ἴμε ἀε]σῃς οἵὨ Κίπρε, 
Απὰ [δ εΥ ἴονς δἰπι 0 βρεβῖκβ γτρῶϊ. 

14. Τῆε δηρεῖ οὗ ἰδς Κίηρ 15 ἃ πηεββεηρεῖ οἵ ἀσδιῃ, ---ο 
Α νῖβε πιδῃὶ νν}}} ρδοὶ εν ἴξ. 

1ς. ἴῃ ἴδς ἸΙρμῖ οὗ ἴῃς [κῃ ρ᾽ 5 σουπίεπδηςε ἰς Ἰϊέε, 
Απά Βἰ5 ἔανοσ ἴ5 ἰἴς ἃ οἱουὰ οὗ ἴδε ϑρείηρ γαῖ. 
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10. Βίπαιγ. 111. οπ' δὲς ἄρς.. .. ἐς απ ογαεμέαν ἀφεϊείοη (ἈΝ. 
ἰἰνίμε σεπήσηοε) : ἴῃς ἀδοϊβίου οὗἩ [6 ἰάφαὶ Κίῃρ ἰ8 δ5 Ἰυβῖ δ5 ἴΐ 
ἀοὰ πἰτλβοὶῇ μαὰ ρίνεῃ [ἴ --- [παὶ 5, ἃ5 ϑεοοπά οἷ]. ρυῖ5 ἴϊ, ἢς ἀοε5 

ποῖ νἱοΪδῖε ᾿υϑῆςς; ἡμασγεορ: τα Ἰεραὶ ἀδοϊδϑίοη. Τῆς τηεδηΐηρ (85 
ΤΑΔῪ Ὁς ἰηζειτοα τοι ἴῃς ράᾶγα αὶ ρσονογὴβ ἴῃ οἢ5. 1ο0-- 21) 15 ῃοῖ 
τλαῖ οά 5ρεαῖκβ ᾿Ὡσουρα ἴῃ Κίην. 6 Ζϑο ἢ 5 τη εγίηρ : 222 πού 
ἀῆς »νιοιρίὰ ἐν ἰβ ουΐ οὗ ἴῃς χαδδιίοῃ. --- Τῆς ἴοττὰ σγσελία» ἀξεΐρέρπ 

5 το ταῖν ἐυίπαήοη, τὰς σοπδυϊδίίοη οἵ ἴδε ἀεἰῖγ (ΕΖ. διῖ 39 Νὰ. 
23); τῇς ῥγδοῖίος νὰβ οοηἀδιηηθαὰ ὈΥ ἴῃΠε ῥτορεῖβ 88 βἜΠΟΓΑΙΪΥ 

οοπηςεοῖςάα ἢ [ἢ6 τροσβὶρ οὗ οἴμαῦ ροάβ ἴδῃ Ὑδῆνθ (1 58πι. 
195 Ὁι. 18} 2 Κ. 17), οὐ υἷι [156 ῥχεϊθηβίοηβ ἴο βϑρϑαίκίηρ ἴῃ 
ἢἶβ πάπα (]ἐγ. 14. ΕΖ. 135). Ηδτε ἴῃς ἴεγῶι ἰ5 υβδεὰ ἤρυτγαξῦνεϊγ. 
-- Βίοκε!! ἐπηςπὰβ ἴο ογαείς φ γαλτυεὰ, Ὀυὶ ἴῃ6 φἀαϊοῃ 15 πηηες- 

ἐββΆΓΥ ---- [ἢ αἰνίης Ὥδῆιθ 5 υπάοτβιοοα. ---- 11. Τογηδγυ- ΐπδιγ. 
Ἡείρλάς 15 1λ1ϊ. σέσπές, ὙἈΪΟ. γα ἱκαρὶ ἴῃ ἃ σφ. Ετοτα Απὶ. 8᾽ ψε 
ΤΆΔΥ, ρειθαρ5, ἰμέοσ ἴμαῖ, 85 δαῦὶ ἂἃ5 ἴῃ6 εἰρῃτῃ σδηϊυτυ Β.Ο., [ἢ ς 
Ἰβγαςὶτε5 μδὰ ἃ Ἰορᾷὶ βίδμάατγά οἵ ψεϊρῃϊθ δῃηα τηθᾶβϑυγαβ (ἀπά, ἔοσ 
ἴῃε βἰχῖῃ σοηΐυγΥ, οἷ. ΕΖ. 45} 5 5 11 5. ροβϑβίδὶς, ἱπάςςα, ἴμαῖ τῆς 

Βαυγὶοηίδηβ δὰ ἱπισοάποοα τῆοἱγ βγβίεμῃ ἱπίο σδηδδη ἴῃ οἵ Ὀεΐίοσε 
τὰς πἤδοητ σεηίυτγ.'͵. [τ τοᾶγ Ὁς ἀβϑυπημεὰ ἰπδῖ, αἤεγ ἴῃς Εχιὶς, 
πάν ἴῃς Ῥεγβίδῃβ δηὰ ἴῃς Οσεεκβ, ἴῃς [εν δα ἃ τορι δῦ ϑγβίετα 
οὗ βἰδπιρεά νεἰρῃ 5 οὗ βίοῃς οὐ πιδίδὶ. ---- Τῆς ὀσάσμες ἰ5 τὴς 5ἴεεϊ- 
γατὰ --- οἵ. ττ' 201}. 53 Ατῃ. 85 Ηοβ. 1278 Μίς. 61} 1εν. το 76. 22}. 
--Ἴὴ τῆς ἢγβῖ οἱ. τὴς ΗδΌὉ. Πᾶ5 αγε γαλειυελ᾽:, ἴοτ ψὩϊο ἢ 1τ ϑθθῦβ 

δεῖϊες (ἢ Οτδι2) ἴο τεδὰ αγρέ φὴς ξίμρ᾽ς, νπτῇ (ΠῈ θεῆβς τῃδὶ 
ἴηε ϑυϑβϑίθπι οὗ νεῖ βῃῖ8 δηὰ πιβάβθυγαβ ἰ8 ογάδίηεὰ Ὀγ ἴπε Κίῃρ 85 
ΒΌΡΓΕΠΊΘ δ ΠΟΙ δηά Ἰουηίϊδίη οἵὨ ͵ ιδιίος ; [015 Ἔπηεπάδιοη Ὀπηρς 
τὰς οουρ]εῖ ἱπῖο ἔοτπηαὶ δοοογὰ στὰ ἴῃ6 σοπίοχι. Α5 ἴῃς τεχῖ 
βἰδηάς, (οά ἰ5 ἴπα οτάδίῃεγ οὗ [6 πῃδοἢίποσυ οἵ σοτηπιοτγοῖδὶ ἴγδῃς- 
δοϊίοῃϑ, 4 βἰαϊδειηεηῖ ΜὨϊοΝ 15. οὶ οἰβενῆοτε ἰουηὰ ἰῃ ΟΤ. --- ἢς ἰ5 

βαϊά (45 ἴῃ 1μεν. τοῦδ σα.) ἴο ἀεπιδπὰ 7υ5ῖ ψεῖρῃ 5, ῃς 15 ποῖ βαϊὰ ἴὸ 
τᾶ κΚε οὐ εβιδ Ὁ] 15} ἴτε. Τῆς ψογὰ ἄγη τᾶν ἤᾶναῈ Ὀδθη ἰηῖεσ- 
Ῥτεῖςὰ ὉΥ βοζὴβ βοτῖθε 85 τηεδῃηίηρ ἴῃς ἀϊνίης Κίηρ, Ὑδμνεῆ. --- ΤΏ 

τῆε ἢτβῖ πὸ ἴῃς ΗδΌ. τοδᾶς: δαζσρες απαᾶ 754 τουείσλξε ἀγέ, εἴς. 

4 ΤὮςε Βανγ]οηΐδη ῥγεδοπιίΐπαπος ἱπ σαπδδῃ ἰ5 βϑῃῆονῃ ὈὉΥ ἴδε ἔλεὶ ἴμαὶ τῆς 
Αὐρᾶσηδ οοτεβροπάεηος εἰηρίογβ Βα γ) οι ΐδη βοτὶρὶ δηθὰ ἰδῆσυασε. ΟἹ εδεὶγ 

Βανγιοηίδῃ νεῖ 5 δηὰ πιδαβυγεβ 5εῈ Ο, Ε᾿ 1, εὨπιδηη, Αὐῥαῤγίοκ. Μαα::- ππᾶὶ 
Οειοϊελίςογοίενε, 803, αηὰ Ὁ. Α. Εείϑπεγ οἡ ΒδΌ. πιείσοϊοβγ. 
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1 ἰς δίηρυίαν τπδὶ ἴῃς δάεςτίνε ἡμοζ ββου]ά ὃς αἰϊδοῃεά ἴο οἠς οἵ 
ἴδεβε, δῃηὰ ποὶ ἴο ἴῃε οἴμεσ. Τῆς 1,δῖ. ἀνοϊὰ 8 [15 αἰ βη σα] ὉΥ 
τοπάοπηρ (ἢ ἃ 5 ραϊ οἤδηρε οὗ ἰεχῖ) : ὀαίαπες αϑπᾶ σεαΐεε γέ 
(ναί φ) γἡμάρν»ιδηῦ 2.» γαλευεά, τμδὶ 156, 6 ἢδ5 ἴο ἀδοϊάς 81] 

(8368 ἴῃ ΜὮΪΟῊ 4 [Α]56 υβ6 οὗὨ ἴῇδπὶ οσουτβ. Βαϊ [ἢ]5 ἰηϊεγρτεϊδιοα 
οὗ ἴῃ ἴεσὰ ἡμ γνιοη ἰα ἀἰουϊ!, ἀηὰ της τεβυ εῖηρ βεπίεηος ἀοε8 
τοῖ οὔδει ἃ ΡΙΌΡΕΙ ρᾶγβὶ οὶ ἴο ἴῃ βεοοῃὰ Ἰίπθε. [ἱ νουϊὰ Ὀς Ὀεῖῖεῖ 

ἴο οχἱῖ τῆς ποσὰ ὀσίσημεε (νἈϊοἢ σου]ὰ ρμεῖ τὰ οὗ τῇς ἀϊῆου τ), 
Ὅυϊ ἃ πιοσὰ 8αιϑίδοϊογυ ϑϑηΐξησα 18 ψαϊηθα ὉΥ οτοϊρ ἴῃς δά͵ες- 
ἴϊννε, ἩΒΙΟΒ 15 ἤογε Ὡοΐ Δρρτγορτσίδϊε ---- ἃ5 βδοοῃὰ οἷ. 8ἰδῖεβ. ἴδδὶ σ᾽ 

“ρπές τὸ ἴῃς ψοτῖς, εἴς., 580 ἢσβὶ οἱ]. τουβὲὶ βἰαῖς ἴἢδι ὀσάχσμες σηα 

τυεῖρλές ἴῃ Βοηοταὶ Ῥεϊοηρ, εἰς. Α βοῦθα τοϊρῃϊ πδίυγαιν τὨϊη ἰς 
ἀεβίγαδι!ς ἴο ποῖς ἴῃδι ἴῃς Ὀαΐδῃσθθ ἂζξ 7ι15ῖ. --- Τῇ τεπάσγηρ ἃ 
27 με δαέαπεε απᾶ φεαίδε ἄγε, εἴς., ξίνεῃ ΟΥ̓ ΤΔΩΥ ΟοΙμπηδηϊδίῖοιβ 
Δηὰ ττδηβἰδῦοηβ," 15 σγατηπιδιοδ!ν ἱποοστεοῖ.--- 12, Τογηδιγ. Οἱ. 
Ἀι. 1η}5. 5 184. 42. ΤὨε δθηστηδίίοη ἱποϊυάεβ 411 Κίηρβ σοῃβίἀοτοὰ 
85 Ἰά64] Γυ]οῖΒ ; δυο στυΐϊοῖβ υηἀοτβίδη ἃ τμαὶ Ἰυδιῖος ἰβ 6556 [18] ἴὸ 

1Πεὶγ ρογπηδῆθηοθ. Οτκ., 1655 νὰ]} : ἀφ τυάσ ἀρες ευΐ ἐς απ αδονιῖ- 

παλίοη, εἴς. ---- ΟἿ, 2 ὅ4πι. )1}5 5 ψ 94 158. 16 ; 5:Ὑη1]8Γ Δρῃοτίβπι5 
δε 20 2:5 20...---18, Τετηδιγ. Οοοα Κίηρβ ἀεβίγε μβοῃεβὶ οουῃ- 
56]1ογ5 δῃηὰ βεσνδηῖβι Τὴ νετγὺ ὄρυξ ἰ8 βίηρ. ἰη ἴῇς Ηεῦτεν, εἰῖηοτ 

ἱπαϊν!άἀυα!χίην (“ ἐνεγ Κίηρ ἰοναβ}), ΟΓΥ ἀρτεείηρ σὰ ἃ βίη. 
ἀίπρ, ἰῃδιθδα οὗ 1ἴῃ6 ζέηρε οὗ ἴῃς ἰεχῖ, ὉΓ ΟἸΤΟΙ [ῸΓ ΡΪυΓαὶ. --- 

14. Βίηδιγ. Τῇε Ηδν. [45 ρίυγαὶ γηεεσόηρεγς. ὙὍῺῈ β6ῆβθς οὗ 
Βεοοῃά οἷ. ἰδ ῬΓΟΌΔΟΌΪ ποῖ “ἴϊ τᾶν Ὀὲ ῥδοϊβεὰ ὮὉγ ἃ ννῖϑε πηδη ᾿" 
(Βαϊ 18, ὉῪ ννῖβε ργεοδυϊίοηβ οὐ οἵἴμοσ τηεαβυγαβ), Ὀυὰϊ “ἢς ψῆο 15 

Ὑγῖϑε ν7}}} 56εἰ ἴο ῥδοίγ ἴτ᾽ (ἰηβιοδὰ οἵ Ὀγανίηρ 11). Τῆς ρῬοίηϊ οἵ 

ἴδε οουρίεῖ ἰ5 ἴο τηδρην ἴῃς ἰσϊησ, ἢοὶ ἴῃς τίῖϑβε πιδῃ, δῃηὰ ἴῃς 

Βεοοπά ᾿ἴπ6 5 τόσο παῖυγα!ν ἀπαάετβιοοὰ 85 δα ἀΐῃς βοιμειῃίηρ ἴο 
τῆς 5ἰδιεπιθηῖ οἵ τῆς ἢγβὶ ἰἴπὸ: τῆς ΚΙηρ᾿Β ΔΏΡΕΙ 15 80 τοστῦ]ε ἃ 

της τμδὲ ἃ πδῃ βῆονβ νγίβάουῃ ἰῃ {γίηρ ἴο ραοὶΐν ἰ. Τῆς Κίηρ 
5 Τερτεβθηϊθα ἃ5 δυβοϊυϊθ, 845 νὰ8 ἴπ|6, ἰῇ τηδὴν σεβρεςῖβ, οἵ αἱὶ 

δΔηῃσίϊεῃϊ ΠΟΏΔΙΟὮΒ ; [15 ἴΓαὶϊϊ 15 ἢοΐ Πεσ ββαγν ουὐἱ οὗ Κεορίηρ τὰ 
ἢἷ58 ἰάθα] οδμδγαοῖεσ; ἴδε σουρ]εδῖ, Ὠονγενεσ, σαῖθοσ τοραγὰβ Ὠϊπὶ 

ΒΙΤΩΡΙΥ 85 τυ ]εσ. -- - 15. Βίπατγ. Τῆς δηιτῃεβ8 τὸ ἴῃ 6 ργεσθάϊηρ 

5 Οείεσ, Εν. θὲ. 5ι-. ΕΝ. αἱ. ὙὍΤΏεβε δεβδυτὴς δὴ ἐχοερίοη ἴὸ ἰὩς δτασωηπιδιίςδὶ 
τυῖε. Ζδοκιεῦ: “εαε απα ἡμεί δαϊαπεα. 
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ΔρδΒογίϑα. Τῆς ἔγλ ο7 τὰς ἐσωπέεπαπεε ἰβ α ἡ οπάν ἑροξ, τ "στον, 
2 γαείσμς γέεοῤδοη, ἴχε νοζὰ ἴοσ ἄρἀξ ἰ5 ἀϊβογεης ἔγοσω ἰδδῖ υϑεὰ 
'π 15 δ, Ὀὰϊ τ[ῃς ζεπογαὶ βεῆβθε 15 ἴπε 5816. --- ΖΩ͂ 15 ἰοπρ δπά 
ὮΔΡΡΥ [᾿ἴε, τὸ ργοϑρεῦῖίγ. Ὑῆὲε Κίησ, Βεῖς 85 ἰῃ ν."Ἁ, 15 σεραγάοὰ 
5ΙΠΊΡΙΥ 85 ἴῃ ἀΙΌΪΓΟΓ οὗὨ [δῖε ; ἢἰ5 πιοσαὶ υλ 165 ἀο ἠοῖ οοτας πο 
οοηϑίἀδγαίίοῃ. --- Τῆς ϑρηγίηρ γαίπ (“ Ἰαϊῖες τίη," Μδσγοβ- Αρῇ]) 

νὰ5 Θοϑθῃτίδὶ ἴο ἴῃ6 πρεηίηρ οὗ ἴῃ6 οἴΟρβ5, δῃὰ ἴὰς εἰσι τὶς 
Βεγδιἀθὰ ἰΐ νγὰβ ἃ ϑυπιῦο] οἵ Ὀ]εβϑίηρ ; 866 7εσ. 35 Ζεοῖ. τοὶ [0Ὁ 
20; τῇς Αὐἴαπηπ ταίη (“ ἰοστλοσ ταΐη," Οὐοἴορογ) ργεοεάθά τὰς 
βονίηρ (Ηο5. 6᾽ Πι. 11" 7εσ. ς" 70εἰ 253 Ψ 8445). Εὸσ ἀείαδϑβ οὗ 
δρτίσυϊογο 5866 Νονδοῖ, “4γελ. 1. 8 41. ᾿ 

ΧΥ͂Ι. 1. ννδοιϊίηρ ἴῃ (8, ἰουπὰ ἰῃ ΘΗ (555 οἱ. ΦΟΤΕ,, (5155. 38 ε. ΔῊ ρὲ ὅσῳ 
μέγας εἶ τοσοῦτον ταπείνου σεαυτόν καὶ ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ εὑρήσεις χάριν, 

Ξε Β5. 3.5, ἀπὰ ρεγῆδρε ἴβεπος ἰαϊκεη Ὁγ (5353... 4 Τῆς Δα]. Ἵ οσουτα ΟἿΪΥ ἐπ 

δε Ἰαὶς ῥγίθβεν τίτυδὶ (Εχ, 279 305} 1 εν. 245 7), 1οῦ, Ργον., Ὀὰϊ τῆς νετῦ τσὶ ἐς 
ἰουπὰ ἴῃ 158. ι16 Μίς. 611, --- ΤΏ δἴετω 15, τ ἐνέσόδέσά, ἀρρεᾶτβ ἴο θὲ ἃ ϑεοοπά- 
ΔΙῪ ἐοττηδίίοι ἔγτοτα 13; ἴμε οτίρίπ οὗ ἴῃς βεῆϑε τοείρή, δεε 15 ποῖ οἴεαωσ. Ογ., 

ὉΠΗΘΟΟΒΒΑΓΙΪΥ, 12. --- ΤΉς σουρ]εῖ ἰδ ποῖ ἑουπὰ ἱπ [Πἰ8 ἔοττη ἴῃ (5Β; βοτοςεϊ μη 

11κε ἴξ ἀρρεᾶγβ ἰῃ (6 τόδ, νυ βίο ἢ ἰ5 ποαυῖν τεϊαϊεὰ τὸ ἴῃς δαάεὰ σουρ]εῖ σίνει 

δῦονε υὑπάεσν υ.ἱ; οἵ. Β5. 1ς}7..18. --- 8, ννδπιπρ ἴῃ 658, ἰουπὰ ἰῃ ΘΩΗΒΕΙ͂Σ αἱ 

Ρέῖπαρβ ἃ ἰαῖς δάάϊείου ἴὸ 3Η, αἴεσ γν 375. --- Οἱ ν.} 8 βεε ποῖεβς οὗ [δζ. Βαυπι. 
ΒΙ.--- 4, ΞΞ 9 ἱπ Ά. -- ἢ 5 γὸ; Ὁ ἔργα. --- ἸΏ 0; (Φῦ φυλάσσεται, Ξ- “ον. ΤῊ 

ἷ5 ῬΡγοθὈΪΥ ἃ πιετε β3ογίραὶ ναγϊδίίοη, ἀπά ποῖ δ αἰϊεπιρί ἴο ανοϊὰ ἰδῆς 5βἰδιετωεπὶ 
ἴδει σοὰ ἀεειίηεβ ἴῃς ψἱοϊκεαὰ ἴο Ρυπίδῃταεπί (Ρίπϊκ., το τείειβ ἴο Βδείβψει, 

ΡΤ. 8, 413). ---- (853 τεπά ετίηρ οἵ γγοῦ ὉῪ μετὰ δικαιοσύνης ἰ5 δΔοσουπίεὰ ἴος 

ΒΥ Ηεϊά. ἔτοπι [δε ἘδΌίη. τείεσεμος οἵ τῆς Ηςρ. ἐχργεββδίοῃ ἴο βιυάθηῖδ οἵ ἰανν; 
Ὀυῖ, κε ΖΦ’ ὁάστε τοῖο οὐεν ἀΐνε, 66 πἰταρὶν ἴαἶκοβ ἴῃς ἔογπι ἰῃ 3Ἐ) 885 -- οδὐξὺ. ---- ἴὰ 

Ἄ 55 ἴῃς νονεἸ-Ροΐπὶ ὑπάστ Ὁ τοδὺ Ὅς δογῖθαὶ ετγοσ, οἵ ἰξ ταν Ὅς δῃοῖῃδ- 

Ἰουδὶν ἰηβεγίςἀ το αἰπεϊισυ θη 118 ἐχργεβείοῃ ἔτοπι ἴμ ρσερ. Ἰροῦ νεῖῖ δαθιχ (50 
Εν. Ὁς. ΡΒ ρρί). -- δ, Ξξξ 6 ἰῃ Φ. ---Ὦ σϑϑο; (δ ἀκάθαρτος (εἴ. βδέλνγμα, 
1525). ---10. 50», οτ χί πα! αν», “9 αργπερΐ (Ατδῦ. 2ογέέονε), ἴτοτηα βἴεσωη -Ξ- 
αἰνέάε, ἀἐνήναἰίονε ἰα Ῥετῆδρβ ἔτοτα ἴτε ἐγαρτηςηῖβ (οὗ βἴοῃε, εἴς.) νυ βῖο 8 σρέτε 
υδεὰ ἴῃ ἀἰνὶπὶπρ ῥτόσςββε (Ηαϊένγ, ΚΖ), 1887), ρεδδρβ ἔγτοσω ἴδε νετζῦ -- 
ἀἰνίαε, ἀείεν νεῖν ἴαϊεδ. -- 11. ΤῊς βἴεπιβ Ὀῦ0 δηὰ Πκν (Ασαῦ. τύσεσνε) ἄρρεδσ 

ἴο Ἔχργεββ ἴῃς ἰάβα οἵ δύφρρμέσς, ἐφιραίϊέν. ---- ὈΟΦῸ ἀ ΔΙ Η 68 ΟὨΪΥ ΜῈ, ποῖ 50; 
8εςε ΡἈΠΙρΡρΡὶ, 5,2. Ορ»εέ. ἔνε 47εδ., Ὁ. 128ΏΗ4{:-: (ὃ ῥοπὴ ζνγοῦ δικαιοσύνη παρὰ κ. -Ξ 

πο ΘΟΦῸ ὈΣΙΝῸ Ὀδρ, [ΑΚίηρ ὈΟΨῸ 85 ρτεὰ., δὰ 30 Φ3Ξ58,. Τῆς ΘΟΨΦῸ ἰς Ῥεϊϊετ 
οὐ εὰ 85 ρίοβδ. --- Ἐ) πνοῦ; τεδά, στὰ Οτ., Ἴ55; 5366 ποῖς οὨ 15 νυ. δῦονε. 

-- 13. 9. τεαὰ τῶν δηὰ ὉὉ», ἴδε Ἰαϊϊετ νσογτὰ αυδιγίηρ 355; ὁ68, ἀρρεᾶσ ἴο 
Βανς Ὀεδη ἱπβυεηςεα ᾿γ (δ; Ξεε Βδυπι. ΡίηΚ. --- 18. ἸΒῈ 3πν., ΟδἹ; Ἐ, ΝΊΓ. (πὰ 
80 Δᾳ.); ἰΓ ἃ οὔαηρε 5 [πουρῆϊ πεοεββασυ, ἰξ ψἢ}} Ὅς Ὀεῖϊετ ἴο τγῖῖε ἴδε 

νῦ. Οἱ. ρἱατ., ος (πνἱεὰ 9) ἴτε πουπ βἰπρ., Ἴ9Ό. --- 14, ἘΠ 3 κῦο; Θ, κίων, ἰ᾿ 
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Ὀείϊες. -- 16. φρο ἰδ, ρειδαρβ, οτγἱρίοδ!γ δἶσες σ7 χαίδεγέκρ, κδὰ πιθ, τῦ 
“φγίνλδεγ. Οὐ ἴδε τεδαϊηρ οἵ δ 5Ξεε ΕἸείβοι., ἰὼ [εΥγ, Ολαίά, Ἡένσί,, 1. 420, 
διὰ οὐ 956) οἴ. [με ποῖες οὗ Βδυπι. δπὰ Ρίηϊς. 

106-19. Ὑ ράοαι, ἱπίοα τὶ Ὁ, Βα". 

16. ΝΜ βάοτῃ ἰ5 θεϊῖες ἴδῃ ψοὶὰ, 

Απὰά υπάετειδηάΐηρ πιοτε ἴο Ὀς ἀεπίγεὰ (Βδη εἰἵνεσ, 
1). Τῆε ραϊὰ οἵ ἴδε υρτίρδι ἀνοϊἀ8 πιϊβίοτίαῃς, 

Ηε ψυδτάβ δἷ5 Π{ππἰὶ χῇο ἴδίκεβ Βεεὰ ἴο δἰβ νγᾶγ. 
18. Ῥάὰε ροεβ Ὀεΐοτε ἀεειγυςτίου, 

Αμὰ ἃ ΒαυρδΥ 5ρίτὶς Ὀείοσε ἃ (8}}. 

19. 1Ὲ ἰδ Ὀεϊξετ ἴο Ὀς οἵ ἃ Ἰονεὴὶν 5ρί γε νῖΒ τὰς ροοῦ 
Τῆδα ἴο ἀϊνίάε πε 5ροἱ] τὶ (με ῥτουά. 

160. Ὑνο ευϊναϊεηὶ σοτηρατγίβοῃϑβ, ἰσγηαεγ. [ἐξ, δε γεύδηρ 97 τοίς- 
ἀρ» διὰ δἔὴε γείδηρ οὐ πασγελσπαϊΐηρ, ἴον ἴῃς ἴδγπ8 566 ἢοΐς οὔ 

3". Εὐγ ἐχργεββθά : “τῇς δοαυϊϑίοη οὗ τυ͵ϑάοπι 15 Ὀεϊῖεῖ [ἤδη 
τῃδῖ οἵ ροϊὰ,᾽ εἰς. Τῆς ΗδὉ. οἵ ἤτβῖ ο]. τεδαϑβ : 2[ε ψεύδη 47 τυῖς- 
ον -- ἄσῖν νεμεὰ ὀφίεν ἐς ἐὶ ἑλαπ ροίά ; Ὀυϊ τὰς σῶν »εμελ ἰδ 

ῬΙΟΌΔΌΪΥ 58.τῦα] οἴτοσ. Τῆς ἰάθη οὐ ἴδε τπουρῆϊ οἵ τ 19 
οουρϊοὶ ψῖῖὰ τπδὶ οἵ 3} ἰ5 δὴ ἱπαϊσαϊίοη τπαὶ τς Πη8] ἔοστῃ νγὰ8 
Εἰνθὴ ἴο ἴδε ἵψὸ βθοϊοῃβ, οἶ8. 1- 9 δηὰ Ἴἢ8. το-2δ᾽ ὁ, δρουϊ ἴῃς 
βᾶτης [ἰπ|6. --- 17. Ια δητίοαὶ, ᾿εγηδεγ- φυδίεσηδιγ. [π᾿ βεςομῃά οἱ. 
Βς νῶο ρᾶγϑ σαγοίαὶ αἰϊεπίοῃ ἴο ᾿ἰ5 (τογα]} σοπάιπςϊ 15 βαἰά ἴδ5 
ἴο φυλτὰ οΟΥὁ Ργαβοῖνε ἢἰ5 ᾿ἢΐς (οτγ, ἰπηβοὶί, 11. ἀξ “σω) ---- τἰμδῖ ἰ5, 

Ἰηϊερτιν 15 ἃ συᾶτα δραϊηϑὶ τηἰϑέογτυῃε ---- [ἢ15 5 τῆς Αγ, ]]}1ὰΓ τοδοἢ- 
ἰὴ οἵ Ῥτονοτὺϑ ; ἰῃ δοοογάδπος ψίῖ ἴῃς ῥάσα  !ε! ϑτα ἴῃς ἐοΐ οὗ 

ἢχτϑβὶ οἱ. (48 ἴς ΗδΌ. |1ϊ. τεΔ 45) 8 ἠαῖυγα! ιν με ογέμπε, πο ἢ τΒ 6 
Ῥαϊῃ οἵ τε ἁὑρτρῃϊ ἀνοϊά5β. Τῆε ἱπιογργεϊδοη “ ἴῃς σοηάυςὶ οὗ 
τῆς ἀρτίρῃϊ σοηπίϑῖβ ἰῃ ἀνοϊἀϊηρ ταογαὶ εν} "5 Ῥοβϑβίθ]ς, Ὀὰῖϊ ἀοε5 

ἠοῖ διγηϊϑῃ δ ΔΓ 6515. --- ΤῊς βϑεοοπα οἷ. τΩΔΥ Ὅς τοπάστεά: ἀέ 
-οὐό γμαγαῖ» ἀΐς ἄγε (οτ, λένισεξ) ἑαξες ἀεεαὶ ἐο ἀΐς τὐαγ, τμαῖ 15, Βς 
ἩΠῸ ἀαβῖσεβ ἴο πᾶνὸ ἃ ροοά, ΒΑΡΡΥ ἰδ ἰοοῖκβ σάσε δ! γ ἴο 5 οο- 

ἄυοι. Οομμδίηϊηρ 1815 σῖτἢ ἴῃς ϑεοοπαὰ τοπάεσίηρ οἵ ἢτϑβὶ οἱ., τῆς 
ςουρϊεῖ νουἹὰ τηθᾶῃ: “8 βοοά πιδπῃ ἀνοϊβ στοῦρ, δῃὰ ἢς νῇο 
8ά5 Ἴᾶγε ἴοσ ᾿ἰτηβοῖ ἰοοκε ἴο δὶβ σοπάυοϊ," ναῖοι (7 να τοδυ θὲ 
ξυϊάεά Ὀγ [με σοπίοχι) 15 1655 βδιἰϑίδοϊουυ ἴμδῃ ἴῃ ἰηϊεγργεϊδιίοη : 
“16 ἀρτρῃϊ πιᾶῃ ἐβοᾶρα5 τηϊδίοτιιης, δηὰ ἢε ῆο ἰ8 σΑΓΕ ] ἴῃ 

85 σοπάυοϊς 8ᾶναβ [ὶβ [τὸ " --- ἰἣς ϑαττουηάϊηρ Ἄσουρὶεῖβ ἀςαὶ ποῖ 
πὰ τὰς πιοϊποά οἵ β5εουτίην παρρίπεθ85, δυϊ τὰ τῆς τοβυ 8 οὗ 
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κοοὰ Ἰνίηψ. --- ΟἸκ., δἀάἀϊηρ ἴἄγες ᾿ἰὴ65 δῇεσ ἤτοι οἱ. οἵ νυ, δικὰ 
οἷς Ἰίῃς δῆεγ βεοοῃὰ οἱ., τβακοβ ἴἤγες οουρ]ςῖβ, 45 (018 : 

Τῆς Ῥδίδε οἵ "ε ἴαγῃ δεὶάς ἴτοτὶ ενΐ!ὲ, 

Απ ἴδε νᾶὺβ οἵ γἰρῃιεουδηεββ ἄγε ἰεηρὶὴ οἵ 15. 
Ης το τεοεῖνεϑ ἱπδιγυοϊίοι ν}}}} θὲ ργοβρετους, 
Απὰ Βε ψο τεβϑαγάβ γερτοοίβ νυ }]} Ὀς τηδᾶς νῖξε. 
Ἧς νῦο ψυδτγάδ δὶβ νγὰγβ ργεβεῖνες Ἠΐβ βου], 

Αἱ Βε ψο ἴονεβ δἷβ |ἰΐε νυ ἢ}} βραγε Ὠἷβ του. 

ΤῊΪ5 18 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ 5. δε᾽ 5 Ἔεχρδηβίοῃ οἵ [ῃς Ἡεῦγεν οουρ]εῖ ; τῃς 
Τωδίζεσ ἰ8 411 ἴο Ὀς ἰουπὰ ἰῃ ἴδε Ηδςῦ. Ρχονεγῦβ. --- 18. Ἰἀδηιίοδὶ, 

Ὀίμαγ. (ἐ τ΄! (ρπάς Ὀτίηρβ ἀΐϑρτασθ), 13 (Ὠυτη Ὑ ὈΠῺρϑ 
Βοποτ), 16} 182 (ςοηίταϑὲ οὗ ὑργάε δηὰ δυπλ}γ}), 21 22, 305. 

Τῆς ταίδγθησς βθθβ ἴο Ὀ6 ἴο πε 5οοἰαὶ ἰανβ δῃὰ σοπαϊοης πε ϊοἢ 

τεηὰ ἴο ἀῦαϑε ὑτίάς. Τῆς ἘΠρΊ5ἢ “ ῥγὰς ν}}} μᾶνε ἃ [41] " τῦδυ ὕες 
ἀετνεά ἔτοσι [ἢ 5 ῥγονοτῦ. --- 19. ΟἸϊαϑιῖς σοταρασίϑοῃ, ἴδγΏδιγ. 
νυ ἐρτυέν 18 σοπίταβῖεα φγομά, ἀπὰ ἢ 299», ἴῃ 6 το το αἴ νίά 
“λε «ῥροίέ, Ἰπβιοδὰ οἵ 2οον πὲ ταὶρῃι τεηάθγ Ὁγ ἀρριδές (ἘΝ. τρᾶτρ. 
ριφέξ), Ὀὰϊ (5 νψουϊὰ ἀςβίσγου ἴῃς δηι 5.8, ἀπά ἰμίγοάυςς ἃ ἴδυ- 

τοϊοργ, βίπος σευ τΞ ἀωμνιὀέκ. Τῆς ἴοσπιβ ἐσευέν ἀῃὰ “γοιαῖ ἅτε 
Ὠ6τγα δἰ σαὶ, Ξε [6 υπαββυπηρ οΥ ἱηοῆεηποῖνο, ἀπὰ ἴῃ 6 ον εατηρ 
ΟΥ ΟρΡΡγαεββίνε : ἴΠ6γ ἢδᾶνε, ρειῃδρ8, 4150 ἃ γεϊϊ φίουϑβ ᾿πῃροσῖ, Ξξ- [ῃοβὲ 
ΠΟ 5 τηἶς ἰπετηβεῖνεβ το Οοά, δηὰ ἴμοβε νῆο ἀἰϑοῦθυ δηὰ ἀἶβγο- 
βατὰ Ὠΐπι. --- ΤῊς ἐχργεβϑίοῃ ἐσέ ἐς φροὶἑ 15 τΑῖκθῃ ἔγοτα τα] ΑΓ 
"|ὸ (δα. 4907 Εχ. 155 705. 225 7υ. στ ὅπ. 305." 58. ς 3} 
ψ 68.30.8) ο΄ ἔτοπι ἴῃς Ἰυάϊοϊα! δηὰ οἴμοσ εἰν] ἰπ) υπτῖςε5 οἵὨ ἴδε 
τίοῃ ; οἵ. 12 τ 

ῶ0-256. Ὑ ρὰομι δηὰ στδοϊοσδηθει. 

20. Ηε ν)ο ρῖνες Βεεὰ ἴο ἴδε ποτγὰ υ71}} ῥσόδρεσ, 
Απὰά τε τπδῃ (δαὶ ἱγιιδίβ ἰῃ Ὑδηνει, ἘΔΡΡΥ 5 δεῖ 

21. Τῆς νἶδε τηϑη ἰ5 οἱ ]εὰ ἃ πιδῃ οἵ ἀϊβοεγησηςηῖ: 
ϑινεεΐμεββ οἵ βρεεςῖ ἰπογεδϑεβ ρόνγεσ οὗ ρεγβιιδβίοῃ. 

22. ΜΝιβάοτι ἰ5 ἃ νγε]βρυηρ οὗ ᾿ἰξε ἴο 118 ροββεβδοσ, 
Απὰ (οἿ]ν 5 ἴ8ε Ἄοδαβιϊβευλεηξ οἵ ἔοοἶβ. 

43. ΤΏς νεῖδε τηδηβ τη τηδῖκεβ ἷβ δρεθςοῖ ὑπαϊοϊοι8, 
Απὰ ρίνεβ ρεγβιιαβίνεπεξβ ἴο Ὠἷβ ἀΐβοουγεε. 

24. ῬΙεαβαηΐϊ νογὰβ δῖε ἃ βοπαυοοσηῦ, 

ϑινρεεῖ ἴο ἴδε βοὺ] δπὰ μεαϊϊηρ ἴο ἴμε Ὀοὰγ. 
25. ὙΒετα ἰδ ἃ γᾶν ἴΠδὶ βεεπηβ τἱρᾷϊ ἴο ἃ τηδῃ, 

Βυὶ ἴδε επὰ οἵἁ ἰϊ δ ἴπε νγὰὺ ἴο ἀεδῖῃ, 



ΧΥῚ. 17-22 329 

20. ϑγηοηγτηουξ, ἰεγηαιγ. Ο͵νες ἀδεά ἰβ σεῖς τυΐτεν (ἴῃ τεῖ- 
Ἔγθηος ἴ0) ; οἴ, 21,23, ΤὨς τυσγα ἰ5 ἴῃς ἰαιν οὗἉ τίρῃςϊ 88 φίνεη ὉῪ 
τῆς βαρσεβ πὰ Ὁ Οοά, δηὰ ἰξ ἰ8 ὑπηθοςββαῖυ ἴο δα ὰ οὐ γαλενελ 
(Οστβι2) ; 5ες ῃοῖς οὐ 13}; ἰΐ 15 ῃοὶ ἱπῃρσγοῦδοϊε ταὶ ἴῃς τεΐδσθπος 
8 πῃ ρασῖ ἴο (ροβίθχὶ δη} Ἰεραὶ διὰ ρσγορπείίοδὶ ἀοουμηεηῖβ. 2 γυ-- 
2247 ἰ5 1ΐ1τὶ 3 αἱ φοσ ---- 7 μδῖ βασι ΔηΓΙΔΙγ Ξε γέσες ἀδεά, βίιηςς ἱπιϑὶ 
δηὰ οὐεάΐεηος ἰηνοὶνς εἀοὶ ἴμε οἴμοι. Τῆς γσσσά δηὰ δαῤῥίκεες 
ἱποϊυάς 411] ἀεβίσαϊ]ς (Ὠἰηρ5 οἱ [μἰ8 16. Τῆς ῥτγονεγὺ ρίνεβ τῆς 
Ρυτεὶν τοὶ ζίουβ. ροΐϊηὶ οὗ νίενν : σοα Ὀ]ε55ε5 ἴποβϑε γῇο ΟὔΕΥ δηὰ 
ττυϑὶ Ὠἰπι, δηὰ {ΠΕ περ Ὧο οἴμεγ ρῥγοϊεςοῃ; 566 ν." 255. ΤΒἊ 
εχργοβϑίοῃ ἀϑδόν ἐς ἀξ ὁσουτϊβ ἰῃ 14 Ἶ 205. --- 21. ϑγποηγιηου, ἰετ- 
ΠΑΓΥ. Τῆς ρόνεῖ οὗ ἀϊβογθεῖ σϑηῖ εηο 85 οἵ βρεδοῆ. [{1., ἰῃ ἢχβι 
Ἰίης : δε τοῖο ο »εκδ [Ἰ1.ι ἀεα»] ἐς εασλρα αἰἐεεογυιΐησ. ΤῊΣ ἀῥε- 
“ΟΡ, ἃ5 ΤΩΔῪ Ὁς ἰηζειτεὰ ἔτοτῃ βεσοηὰ ἰἴΐης, βϑῆονβ ἰἰβε! ἴῃ 

56εἰ ες ηρ ῬΓΟροῚ ἰδησυάσε ΌγΥ πῃ ἢ ἴο ἰηἤσποποα θη. 7, ἐσ ϊεα -Ξ 

“15 τεσορῃίΖοα 45, φίνθη οτθαϊε ίοσ θεΐπρ. ΤῊς ἰαϑὶ Ἔχργεββίοῃ οὗ 
βοςοοῃὰ [ἰης (ΕΝ. χαρῆ, ἃ5 ἷῃ 15) ἰβΒ ἴο Ὀς τεηδεγεὰ 2εγωμκαςίσε- 
πές, 85 ἴῃ γ, οὐ βίο ἢ 566 ποῖε ; βυσῆ 15 ἰῃς οἤδοῖ οὗ οτυξέδεέες 

ΦΓ :ρεεεὰ (ἰϊϊ. 47 ἄρ5). Α πῆδῃ οὗ ἵπις τ βάοτῃ οἵ ᾿πδουρῆϊ 5ῃονβ 

Ηἰταβεῖ 1ηιε!]σθηῖ, Ἰυάίοίουδ, αἰδοετηὶηρ (ΕΝ. φγμαδηϑ) ὉΥ δἰ5 
αἴίγδοῖῖνα πογάβ, ΘΓ Ό ἢς Ὀτηρθ πλθῃ ἴὸ ἢ5 νγὰν οὗἉ (Ὠἰηκίηρ, οΥ 

ἴο ἃ τεοορηϊίοη οὗ ἀυῖγ. Τῆς τεηάετίηρ ἐμεγέασές ἐξαγπήμρ ἀο68 
ποῖ σοηνευ ἃ αἰδιποϊ 5εη86 ; ἰῃ τὸ ἴῃς βαρε δά ἀ5, Ὀγ βἴυαάγ, ἴο ἢιἰ5 

ον ᾿εασηΐηρ ; 5ινθεῖηε858 οἵ ἀϊβοοῦγοα σου] ἰπογεαβα ἴῃς ᾿εασγηίηρ 
οἵ οἴπετβ οἱγ, Ὀαϊ τῆς ΗδςΌ. ἐχργεβϑίοη ἀοεβ ποῖ πδίυγα! ἢν σοῆνεν 

παῖ Ἰά 68. --- Ιηδιοδα οὗὨ αἰξεεεγγείηρ (οτ, ἐμ είρεη) ΟτᾶϊΖ, ὉῪ σἤδηρςε 
οἵ τεχῖ, νουϊὰ τεδὰ σργεεαῤές, ἀιὰ ΒίοΚο}] ἀσρ» (τὶ ἰ5, 48 τιοῖο- 

ἀἴουβ 45 ἃ 870) ; ἴΐις ἰδίῖει τϑδάϊηρ ἰ8 ὑμηδῖιγαὶ, ἴῃς ἐΌΣΤΩΘΓ 
ξυτηἶβῃ65 ἃ σοοά Δητ 6815, Ὀὰς τῆς Ηδῦ. ἰεχὶ ἰ8 λνογεὰ Ὁγ ν.Ἄ. 
--- «ϑευεεΐιεος -ε σὑταοϊουβης55, ἔπ οπ Ἰ6 55; οἡ αἴ εξρηηπρ 566 Ὠοῖδ 

οη ι΄. - 22. Απετῃςῖς, ἰογηασγ. Οἡ τυεῤζρνίηρ (οτ, οεηπζαίη) οὗ 
ἐε Ξες το 121} 145 18; οῃ ἐλατδεοπεη (ἴῃς ποτὰ ἰβ αἶϑο τθη- 
ἀετεὰ ἡπερμεδοη δηὰ φογγεςδοη) 56ὲ τὖ 411 73 11 22, Α5 τοΐς- 
ἴοι 5ΒΘΟΌΓΕΒ [ΟΥ ἰΐδ ρΡΟβϑθθϑοῦ (ΟΥ̓ πδίυσαὶ δηὰ ἀἰϊνίης 14} 411 τῆς 

Ὀϊεβδίηρϑ οἵ Ππἴππ, 580 μάν ὈΠηρβ ΟἹ 1ἴ5 ρόββεβϑοῦ 1058 οὐ Ὁ] βϑίηρ, 

δηά ροβι νεῖν ρυπίϑῃπλεπί. Τῆς εὐλσεδίεενισηί ἰδ ποῖ ΠΕΤῈ ἃ πηθᾶῃβ 
οἵ τεοίοστηδιίοη, Ὀχὲ ππεγεὶγ ἃ τεαυΐταὶ οἵ ψγοπραοίηρ ; ἰῃς ,ροί ἰ5 

Οὔος ἕοσ 81} ἱφπογδηῖ, ἱπαρργεῃεηβίνο, ἀϊϑορεαΐϊθηι ἴο ἤυτηαη δηά 
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ἀϊνίης ἰδιν. --- 33. ϑγῃοηγιηοιβ, ἴεσηδῖγ. [Ιἀθητίοδὶ ἴῃ τπουρδϊ 
ν ἢ ν.ἤ.. Οἡ »παξες ἡμάϊείομς (4 ἀϊβετεπὶ ἴογτὰ τοσι ἴῃς ἀέξεεγη- 

ἵηρ οἵ ν.3.) 8:6 ποῖεβ οὐ τῷ τοῦ 145 το, Ηδστς ἰξ ἰ5 ἴῃς νυῖβε 
πιδὴ 5 μέρα (ΞΞ βορὰ δ5εῆδε ΟἹὁἨ βᾶρϑοῖγ) ἴπᾶῖ τηᾶῖεβ ἢ 5 βρεθο ἢ 

2εγεμαςσίσε, ἴῃ νι τῆς ἀφεηῖ 15 ϑνεεΐῃεββ οἵ Ἐχργεββίοη ; δυῖ ἴδε 
ερίπεῖ γμαϊαομς οὐ ταραείοις ἴλνοτβ ἴμε τεδαΐηρ αἰϊγεέγηέηρ (ἰα- 

βιεδὰ οἵ αργεεαδέδ) ἴῃ νὦ, ΤὨς ἵνο σουρ]εῖβ ἃσε νδγδοῃβ οἵ οὔἊ 
τῃδῖωθ. οϑρεεοᾷ δηὰ δΐσεοιγες ᾶτὲ ᾿ἰϊ. σισερὰ δὰ ἄε. --- 94. ϑιηςὶε 
βεηΐθῃος (βεοοηά ο]. ἰπίογργοηρ ἢγβι ο].)}, Ὀίπασυ (οσ, Ὀΐῃαῖγ- 

αυδίεγηδιγ). Αὐομεγεονιό, εἴ. Ψ τοῦ στ θα. 14ἦ Οδηῖ. κἷ; 

2 αφαπέ τὶ βτασείυϊ, στδοίουβ, ἔς παϊγ ; δοάν ἰβ 11τ, ὁοπε. Οτᾶϊχζ 
Βηάβ ἰῃ τι σουρὶεῖ ἃ ϑβυρρεδίίοη ἔοσ ἢϊ5 εἰηδηἀδιίοη ἴῃ ν.ῖ ; ἴτ 
ἄοεβ ρίνε βοῆς βυρροτζὶ ἴο ἢὶ5 τεδάϊηρ, γεῖ ἰξ 15 ἴο Ὀ6 οὐβεσνεά 
ἴμαῖ τῆς τείξεγεηοα Βδσα ἰδ 5: ΡΙΥ ἴο σθδστῃ οὗ ἐχργοβϑίοη δηὰ τηδῆ- 

πεῖ, πῆς ἴπεγε ἴθ6 σοηπεοῦοῃ Ὀεΐνεθηῃ πιϑάοτῃ δηά Ξβέξεα Ε΄ 
ςοῃϑίβοτεα. --- 35. ΙΔςπιοδὶ ψῈ ἢ 142. 

16. Ου "2" ςΐ,. ΟἹδ. ἢ 173 2, Οεβ.35 ἢ )ς κ; ἰξ δεεπις ρτοῦδοϊὶς ἴδδῖ [Βς ἔοιπα 
ς Βετε, ἂἃ5. ΟἿβ. ϑυρρεβίβ, βογῖραὶ στοῦ ἴοσ 2, δίῃος ἴδε ἰαϊϊες οοσυτβ ἰπ ἢ; 

Ἦ, ἵἱπιρν. ἵπ Ῥοΐ οἰδυδεβ, ἱπβευιίηρ φμέα,; ϑίδας ἴαϊκεβ ἰξ δ8 [πΐ. δῦβ., Βῖ. ὃς 
Ιπῖρν., αὶ [δε ἢ [πῆῃ. 15 πιοτε βαϊβϑέδοϊουγυ. 66 νοσσιαί, τε "Σ οὐ 5). --- Οταῖς 
τ (Ῥτο Δ ΪΥ τερεϊ οι οὗ ργεοςαϊηρ "2, ψἈ]Ο ἢ ἰδ τγαϊαμμδαιν ἀπθῆςαϊε, α7 ποῖ 

ἱποροκββί]ε. --- 17. 1 ὃ ἃ τενίβεγ ας Ὀγουρῆς ἴδε τεχὶ οἵ (5 ἱπῖο δοοοσγὰ ὑπ 32, 
ν Ὡς Ἰαϊίετ ἰ5 ουνίουδ!ν οοστεοῖ. Βὶ. τρδῖκεβ ἵψο σουρὶεῖς, αὐοριίην ἴδε ἢ ἀἰὰ 

τῆς «οἵ (δ; Ὀυΐ πο ζτεαῖ δἀναπίαρε ἰ5 {βευεῦν μαϊπεὰ, ἀπά [ἴῃς ρῥτείεσεμος 
5ῃουϊὰ ῥγοῦῦ]Υ θὲ ρίνεμ ἴο 3Ὲ αἂβ ἴῃς βῃοτγῖεσ. --- - 18. Οὐ ἴδε ἅπαξ λεγ. 1" Ὲ3 

οἴ. Βα, Λιονείμα δέ ά. ὃ τ06 ὁ. --- 19. “ρῶν, Ιπῆη., ἴα κε 858 δά). Ὀγ 85, ῃὶο ἢ 

Ἰῃβευῖβ ἴξ αἰβὸ Ὀείοτε Ὑ, ροϊῃηϊβα 0). ---Οἡ ἴδε τεϊδϊίου Ὀεΐνγεεμ δ» (Βετε 
Οετ) δῃὰ 9.» (Βετε Κεῖ!) δες οὐαὶ ποῖς οἡ 1421 -- -420. ἘΠ} “520 Ὁ;, πετε 
ὋΣ Ξξ δέον αξρερ' ἔο, ἐπ γεσβεο το (εἴ. Ψ 1105 ὙΔ2Ἴ2 “ο05); Βὶ. “212, δῆες δ ἐν. 
-- ὅτ. τῆν θα [ἡ Ὁ (ἢς Οτὶς. Οοὰά, νσγ Ὀεϊνεε θεῷ διὰ κυρίῳ, ἃ νατὶδ- 

τίου τδδὲ ἀρρεᾶγβ τ[ῃγσουρβουῖΐ ΟΤ', δηὰ ἰβ δἀάδυςεὰ Ὁ ΚΙοεῖ. ἂς. ῥὑγοοῖ ἔδδι 
ἀϊδεγεῆος οἵ ἀϊνίπε παᾶπιεβ ἴῃ ἴδε Ηεῦ. ἰεχὶ ἰβ ποῖ ἃ 5ἰσῃι οὗ ἀϊθεζεῶος οὗ 
δυϊμουβαίρ (ἔοσ ἃ οὐ ἰοΐβιῃ οἵ ΚΊοβί. βες Ε. Κδπίρ, 7 οὶ. δεμαὶ, μ. Αγ τ,., 1893). 
-- 31. ὦ εχραπάς Ἐἢ 30 030 ἰηῖο σοφοὺς: καὶ συνετούς. --- 3ἢ 125; (6 φαύ 
ἀϑ) (185.), πβεπος Βὶ. 52) λα, ΟΥ. βαβρεεῖβ Ὁ7). 45 εῖνε5 3) (τεεὶγ. 9:ε 
ποῖς οἱ τῆς ν. δῦουε. --- 388. Βείοτε Ξ}) ν5)}»} ἱπβοτὶ 5, πὰ δ; ἐς [εἰ] σαὲ Ὁ 
τεᾶβου οὗ ἴῃς ἢ οἵ ρῥτεοεάϊηρ ὅν. -- 33, (55. νοΐγ ἴτοτω, αὶ ξυρροιῖ, 35. 
--94. ὦ ἴῃ Ὁ, Ιεδα νεῖ], γλύκασμα δὲ αὐτοῦ ἴασις ψυχῆς, Ξξ ΚΡ Ὁ ΨΩ) Ὅποι. -- 
25. ΘῈ, Βετε νδιγ εἰ Βι}γ ἔτοσ τβεὶν τεβάεσίηρε οἵ 1413, 
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286. Ητηρος τρῦΐχοε ἃ τῶδη ἰπὰπείτίοῃ8. 

ΤΈε ἰδθογοτ᾽5 δρρεῖίϊς ἰδῦοσβ ἕος Ὠΐτω, 
Ἐὸοσ δὲ τηουϊῃ ἱπαρεὶβ Ηἷπα ἴο νου. 

Θιηρὶο βεηΐθηςς (βεοοηά ο]. ἐχρίδἰηίηρ ἤτβὶ ο].}, ἰεγῆδσγ. Οἱ. 
Ἐπεὶ. 6΄. Αῤῥεπές ἰα ἨἩςὉ. πρφίέελ (ΞΞ “οι), ἴῃαϊ ρατὶ οἵ ἴῃς πδῖυγε 

ὙγὨῖοἢ ἀαβῖγεβ ΟΥΓ[ οσᾶνοβ Ἰοοα ; 80 6 23ἢ 277 Πι. 1435 233. 700 4.5, 
ΤΏε βεοοπά εἰ. ἰ5 Ἰἰϊ. ,“ἴο» ἀές σιοιζὰ ῥγέσεες οη ἀΐσι. ΤῊ ράζοῦο- ὁ 

τολϑβὶδ ἴῃ ἤγβι οἱ. 15 εἤεοῖϊνε : πιδὴ ποῦΐβ, δηα ἢ5 ἀρρεῖϊε τόογκβ 
ἴου πίῃ. Ησηροῦ, δ8γ5 τῇς ῥσγονεγῦ, 15 ἃ υδεῖι! [Ὠϊηρ, βίος ἰΐ 

ἀσῖνεβ ἃ τῶδῃ Οἢ ἴο μου ; ΟΥ, ἃ τηδῃ Ὑ7}}} τνοσκ, νεῖ εσ ἢ Π{Κ65 ἰΐ 

ΟΥ ποῖ, ἴογ Ὠυπροῖ ἴογοθβ ἢϊπη ἴο ραὶῃ ἰοοά. Ιπάυβίυ, ἔγοια 1ἢϊ5 
Ῥοΐηι οὗ νίενν, 15 ποῖ ἃ νἰτίαε οἵ Πρ ταῆκ. Οτκ.: Α΄ σιαπὶ τοῖο 

ἑαδονς ἑαόονγες ,)0γ ἀϊνισοξί, απα ἀγίυες σιναν γμῖπ, ὁπ τὼΔ6 δεγνέγεε 

ὀγίηρς γωΐπ οπ ἀὲξ σιυη "ποιὰ, γιῆρ. 18 ταϊβγοδάϊηρ οἵ ἴῃς Ἡδεῦ. 

ποτγὰ ἴοσ "ποιά, ἀπὰ τῆς αϑὶ οἰδυϑε ἰβ Ἰὴς σογητηδηΐϊ οὗ ἃ 50 σῖθο. 

5σ.: 2ῴε τοιέ ζὐὴαί ἑηδίοῖς σβεγίηρ τόνε, απα ονε ἐξ νιοιζὰ 
εον»!ς γμῖμ, νι ἈΙΟἢ ἴῃ ρατὶ (ΟἿονΒ ἴῃς Οτεεῖϊς. 

ΦΊ, 80. ΜικΟΝΙοΥ-Ἰοακίηρ. Τογηδιγ. Οἱ. 65", ἃ Ῥαγαρταρῃ 
ὙΒΙΟΝ 5 ουἱ οὗ ρἷδος ἰὴ (ἢ 5. 1-. ᾿ 

27. ΑἜὕυἱοϊκεὰ τῆδὴ ἀΐμε (6 Ρἱϊ οὔ ταϊβοιϊεΐ, 
᾿Απὰ ου δίς Ἰρ5 ἴῃεῖς ἰβ 85 ἰξ σγεσς ἃ δουσοβίηρ ὅσε. 

28. Α ἴαϊδε πιδῃ βοδίίοτβ ἀἰβοοσά δὐγοδὰ, 

Ἀπά ἃ Ὀαοκθίζες βεραγαῖεβ ἔγεμε. 
29. ΑἥὄνἹ Πα επεῖςεβ δἷ5 πεῖρῃθοσ, 

Απὰ Ἰεδάβ δίπι ἰπ ἃ ψγγ ὑοὶ ψοοὰ, 

30. Α ὄ5δἰδπάεσγεν ἀενίβες (αἰβεβοοάς, 

Α Ὀδοϊευϊϊες οοπβυτηγηδίεδ τηϊςο εἶ, 

471. ΑΧβΔΨ τλεῖδρθοσ δηὰ ἃ εἰπιῖϊς. Ὑπεξεαά »αηπ, ἢϊ. ταπ 97 δεζα; 
ες ποῖς οἡ 65, ἡ ηρελέφ (οτ, »ελρονέμρδ) ἰ5 'λϊ. ευΐϑ, Τῆς βεοομά 
οἰ. ἱπάϊοδῖεβ τῃδὲ τῆς τείεγεηος οὗ ἴῃς σουρ]εῖ 15 το βἰδηάετουϑ ἴδῖκ : 
τῆς τηδῃ 5 ̓ΐρ5 σέσγελ, Ὀυσῃ ἴποϑςε οὐ πῇοσῃ ἢς τλῖκ8 ---- ἢς ἀΐρβ ἃ 
ΡὶΓ ἰπῖο πο [ΠΟῪ 41]]. --- 38. Θγποηγίηουβ. Οἵ. τη. 1. 5 πιαπ 
47 “αδελοοάϊ, α αν, οχ 118 ἴεῖτῃ 566 Ὡοῖς οἡὐ 212; ὀσεξδίὶζεγ ἰ8 
π|. πριν, τυλίβέγεν; ἰὰ τῇς βεοοπὰ Ἰΐης, 1τ.: σεῥαγαδές α 
“) ε επα, ῬτοῦδὈ]γ Ξξ ποῖ σδεμαξες ἀΐς )γέεπά, Ὀαϊ, 45. τὰς ρδγα ο]βαὶ 
(αἴτεον) διὰ 18} βφυιρρεδι, σεραγατές (Ξε σἰΐεπιαθς) ὁπό γε επα γον 
αποίλεγ,; οὐ , εηα 5εὲ 27 (ἴε ΕΝ. τεπάετγίηρ, εὐ ,) εμέ, τα 
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ἰηπιδῖς ἔτη 5, ἰΒ ροβϑῖ0]ς Ὀὰϊ ἈΠη ΘΟ, 5841) ; ΒΑϑδὶ : σίδηαίε ἐλε 
2 γίμε (βαρ ἰ5 (ἂς τπηεδηΐϊηρ οὗ ἴῃς ΗςὉ. ποσὰ ἰῃ ασεη. 36} Ζεοῆ. 97), 
ἴπαῖ 15, αοα ; [μἴδεγ: σισζος φγέπεος ἄΐεαργεε. --- 30. Ἐχίιεηῖνε. 
Ῥεϊαίμ ἰβ 'ἴϊ. »παη ο7Γ υἱσέδηεσ, Ἀδτε ἴῃ ζϑησγαὶ ἃ τηδῃ οὗ ἱτωτηοσαὶ 
ΟΥ οἥπηίμαὶ τε μοάβ οὗ ργοσδάυγε ; δες ἐμδίοές Ἠΐ5 πείσλδο» οἵ 

ἐρεῖς (85 ἴῃ 1153) ἰηῖο ΠΑὈϊ(5 οἵ νἱος δπὰ οτΐπιθ, ποῖ ἴο ϑοῖῆς 
βεογεῖ ρἷδος ῇογα ἢδ ΤΩΔΥ τοῦ ΟἹ τηυγάες Πἰπὶ --- [15 ἰαϑὶ ἀοθ5 ποῖ 

5υϊ [ὴ6 Ἔχργαββίοῃ ἐπ ὦ τυᾶν ποί ροσά. ίείρλδον τς ΔΏΥ αϑϑοςίδῖς 
οὐ ἀοᾳυδίηΐδπος, δηά, ἰῃ ρεηογαὶ, ΔΩΥ τηδῃ. --- 30. ῬαΑτΔ]]ε στα οὗ 
εχρτεβϑίοῃβ. ΤΉς σουρ]εὶ 8 αἰπηοβὶ ἰἀεηιοαὶ τίς ΟΣ 110. : ἀῚ 
«υἦο τἀμές (οΥ, τοῖμξς) λὲς ἐγες ἐο αἰευίςε, εἴο., ἄς τυάσ «ἀμές (οτ, 

ὀίζεγ) ἀΐς ἄρε ἐοπρεασιαίε, εἴς. ; ἴῃ ἤτϑβι ΟἹ]. τῇς Ἰηβηϊᾶνα ἐχργαβϑος 
Ῥύχροβα, δηά τῃς 5βεηΐεῃςα ἰ5 ἱποοτηρ]εῖς, ογ ἴῃ 6 πιδδηϊηρσ τὺ Ὅς: 

λὲς τυὴσρ τἀμές, εἴς. (δες 17) 1ο ἀευίεε, εἴς. (ἈΝ.) ; ἴῃ βεοοῃὰ εἰ. δε 
να ῦ ΘΧργεββ68 ἴῃς σοτῃρ!εϊεα δοῖ. ε πιᾶν ψαίῃ βϑυτητωςυ δπὰ 

Ποπρ οἴοποϑ8 ὈΥ ομδηρίηρ ἴπε [πδηϊτῖνα ἰπῖο 4 δηΐϊε νεγῦ, ἂδπὰ 
τοδάϊηρ : ἀξ τοῖο τἀμές. .. ἰφυΐεές, εἴς., αηὰ ἀφ τυλο εἶσεες . .. ἐρη- 
σωρμαίός, εἴο. ; τ 8 τεδάϊῃρ βαρ ροβεβ ἴῃαϊ ἴῃς δεῖς οὗ βῃυϊἝρ οὐ 

ὙΡΪΚῖτρς ἐγε5 ἀπά οἰοβὶηρ οὐ ξηδνίηρ [ρΡ5 ἂτὲ τεραγάςα δ5 εἰρτις οἵ 
εν} ρυγροβε, νῃϊςἢ, πὶ 65 "3, ἀρρεδᾶτβ ἴο Ὀ6 ἴῃε οᾶ86ὲ. Ου ἴδς 

Οἴδεῦ παηά, ἱΓ ψὰ οὔδηρε τῇς δηϊΐε νοῦ οὗ βεοοῃὰ οἱ]. ἰῃΐο δῇ 

[πβηϊῦνο, να ἤᾶνα ἃ πδίυγαὶ Ἔχργοββϑίοῃ, Ὀυῖ, αἱ ἴπε 8ᾶπι6 τἴπης, ἵνρο 

ἱποοιῃρίεῖς βεπίδηςεβ, δηά ἰδ πηαβὶ Ὀς Ξυρροβαά [δὶ ἃ ἤπδὶ οεἰδυβὲ 
ἢ5 Ὀδεη Ἰοβῖ, [ῃς σοτηρ]εῖε ργονετῦ τοδάϊηρ : “ἢ6 τῦῆο οἷοβρβ (οσ, 

ψ ἢ }κ5) ἶθ εγ65 ἰῃ ογάεγ ἴο οοποοοῖ τα βοιϊεΐ, δηὰ ἢς πῆο 5παϊ5 
(οΥ, 5145) 5 11ρ5 ἰῃ ογάεν ἴο ρετίεοϊ (οσ, ἃ5 ἃ 5'βῃ ἴῃαϊ ἢς ἢᾶ5 

ῬεγίδοϊἝα) τοϊβοῃίθξ, ἰδὲ Ὠϊπι Ὀς ἀνοϊἀεἀ (οτ, ἢς ν7]}} ΒΓΕ σοόσὴς ἴο 
ετἰϊεῦ." ϑυςῇ ἃ οουρὶεῖ, Βονενεσ, σου 6 ΘΟΠΊΓΑΤΥ ἴο [6 ΠΟΙπΣ 

οἵ 1ῃϊ5 Ὠἰνἰβίοη, ἰπ ἢ ἢ Ἔν ΎΥ σου ]εῖ ἰ5 σοιρ]εῖα ἰῃ ἰϊϑοὶ. Τῆς 

οοηρίσιοσϊίοη τὶ ἵτοὸ δηϊϊα νεγῦβ ἰ5Β 186 ϑἰ προ  δπὰ ἴδ τηοσε 

παῖυτα]. Τῆς Θχρτγοβϑίοῃβ ἀέ τυάο τοΐπᾷς :λὲε ἐγές δῃὰ ἀξ τυάσ εἔρτες 
(οσ, φγεατυς)ὴ ὼς ἄἔρῥε τὲ εαυϊναϊδηῖ ἴο τσμαάξρεν δῃρὰ ὀαεξδέξεν. 

Τῆς ῥσγορταββίοη οὗ ἱπουρῆϊ, αἰευέσες.. .. ἐοησηεμαέες, ἰΒ τη ΙΟΓΟΔΙ 
--- ἐδ ἢ οὗ ἴμεβ8ς οἱαϑ865 οὔ ρείβοῃβ 4065 Ὀοῖῃ οὗ ἔπ 686 δοίβ. --- Τδε 
Οτκ. τεδαβ : 

Ης νβο ἔχε Εἰς ἐγες ἀονίβε ἐαϊαἰεῖος 
Αδά πιδιῖς ουϊ 8}} εν!]α συ ἱτἢ Ὠἰς ᾿ρ6; 
Ἡε ἰ ἃ ἔυγπδος οἵ νψἱςκεάπεβα. 
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ΜνΏεηεςς Βίοκοὶ : ἀφ τοάσ τἄμης ἀΐς ἐγες ἐς ζαίδε, ἀξ τοάο εἶρφες ἀὲς 

ἐα»: ἴα “μγηπάσε Γ᾽ τυϊεζεάμεες. --- 1Δ1.: ἀε τυὴο τού σεῤοπέελεά 

4 γέ: »εεαάἰζα ες τυϊεξεάπεες δίδίηρ ἀὶς ἄῤῥ- ῥεγζεεῖς εὐ. ---- ΤῊΣ φεῦεγαὶ 
86ῃϑς οἵ ἴῃς οουρὶεῖ ἰ5 ρῥἰδίπ, Ὀὰὶ ἔοττα ἀπὰ ἰσδῃδίαιίου ἂσὲ υποοτίαίη. 
(Ι΄. Β5. ς". 

31. Βἰγπύδουεηθοε αἰνοθ Ἰουρ 1126. 

Α ΒοΘΙΥ Βεδὰ ἰ5 ἃ Ἵσσονγῃ οὗ φίουῦ 
ὙΜΈΪΟΝ ἰς ψαϊπεὰ ὉΥ 6 τἰβδίεου [ΐε. 

Οοπεηυοιβ, ἰεγᾶτγ. Τῆς βεοοῃά οἱ. ἰ5 [{ξ. ἐπ 2ὰε τᾶν (Ξ 74) 
47) γἡγλίεομσησος {ΐ ἐς )σωπά (ΞΞ ἐονες ὠβοη, σεφμΐγεα). Τῆς Ηεῦ. 
ΒΑσάὶ!γ αἰϊονγβ ἴῃς τεπάθγίηρ {} ἡ δε γρμπα ἐμ, εἴς. (15. ἰάεα ἰ9 
εχρταβδεὰ εἰοαυθηῖν ἰπ ΒΘ. 25,5). Τῇὰε δββοσίοῃ ἰβ μαι οἱὰ ἂρῈ 
ἐ5 ἴδε τονασζὰ οἵ τἱρῃιϊἀοίην : τὶ ιθουβηςε88, Ξε νσίβάοιῃ, δεβίονβ ἰοῃρ 

1 (35. α1). Τα ροββι ὉΠ  ἴμαὶ ἃ Ὀαὰ τηδῃ πΊΔῪ ἰἷνε ἴο Ὀς οἱὰ 
ἦβ ποῖ ἢεγα σοπϑβίἀεγαά ; ἰΐ ἰ5 ἀβϑυτηθα τπᾶὶ [6 νϊοϊκεὰ ροΥΒἢ Θατὶν 
(15 τ 245 )οἱ ψΨ 917.8) ς 3.3.) ΤῊϊΪΞ σοποερίοη, ψ βίο 8 ἴῃ 6 
φιονδιϊίηρ οης ἰῃ ΟΤ. (ἰϊ ἰ5 ορροβεά Ὁγ 100) δηὰ ἱπ Β5. (τἾ3 163), 
ντὰ5 τηοάϊδεὰ Ὀγ ἴῃς δοσερίδηος οὗ ἴῃς ἀοοίτης οὗ ΔΔΡΡΥ͂ ἱπαπιοτῖ- 
ταῖν (ὟΝ5. 455 “Βοπογαῦὶε ζὲ ἰ8β ποῖ. .. τηδαϑυγοὰ ὈὉγ υπῦος 
οὗ γεᾶτϑ ᾽᾽)), δῃηὰ ἰβ ἠοῖ ἑἰουπὰ ἰη ΝΊΤ. 

32. ἘχοδΊ]θμοΟ οὗ 56]ζ-οοπέτσοὶ. 

Ης νἘο [5 βου ἴο δῆγεν 18 δεϊζεγ ἴμδῃ ἃ νγαστίο, 

Απὰ ἢς ψἔὃὸὸ τυ]ε5 Εἰπιβεῖί [Βδὴ ἂς γγθο ἴδῖκεβ ἃ Ἵἶγ. 

ΘΥΠΟΏΥΤΩΟΙ5, [οΓΏΔΓΥ- ΔΙ ΘΓΏΔΙΥ (ΟΥ, ἰογηδιῖγ- ἱπαιγ). αὐῤμσοξ 
5. ππ| λὲς «ρίγέ (ΞΞ Ἦϊδ ἱππεῖ Ὡδῖασγε, βοὺ}}, Τῆς 84σε δχίοϊβ ἴῃς 

νἰγῖας οἵ τηοἀεταίοη, 56εἰ σοηῖγοὶ, ἃ ἐπα] γ οπς ἴο στεοῖκ τπουρῆς 

(σωφροσύνη) ; ἴῃ ΟΤ. ἰϊ [8 τείεττεα ἴο ΟἿΪΥ ἴῃ τῃς Ῥἰϑάοτῃ Ὀοοῖκ8. 

Νυχηδτουβ ραγδ]εἰ βαγίπρε ((πἴπεβε, Ηἰπάυ, ατεςκ, εἴς.) ἄγε οἰϊεα 
ΌΥ Μαίδῃ ; 866 Ηοσ., Οὐ. 2, 2. εἰ ζϑοῦ τείειβ τὸ δέγάς Αδοί, 

4, 1,266». Κεραϊμεά, 2, 466 Π. --- Τῆς Οτκ. δάβ, αῆδσ ἄσβι οἱ., 115 

τε άοτπρ οὗ βεοοπά οἷ. οὗ 24΄: σπμδ α νιαπ 97 ῥγνάεμος ἕδαπ ὦ 
ὅσεα! ἐεἴαέε. 

838. Θοὰ οοπίγοὶθ π6π᾿8 ἀδοίδί 0.2. 

Υβε ἰοὶ ἰβ οδαῖ ἰπῖο ἴδε ἴδρ, 

Βαϊ ἴδε νδοὶς ἀεοίείου οὗ ἰξ 5 οαλ Υδδνοδ, 



334 ῬΚΟΝΕΚΒΘ 

Τρ] δα Δη μι εβ5, ἰσγηδιυ- Ὀίπασγ. Τῆς ἐπουρδι 15 βυ ρϑιδη Δ] 

τρδῖ οὗ νι: 811 πυτηδηὴ δὔαϊγθ ἅσε σοῃίσο θὰ ὈΥ Οοά ---- ΟὨΪΥ, ἰῃ 
ἴ.15 οᾶϑε, ἴῃς δυο σαπλθηῖ 15 ΘΟ; ΞΟ ΟΟΒΙΥ τείειτοα ἴο δία. Τῆς ἀε- 
τεστωϊῃδιίοη οἵ τς ἀϊνίπο Μ1}} ὉΥ οδϑβιίηρ Ἰοῖβ γᾶς ργοῦ δ ΪΥ υπίνετοδὶ 
ἴῃ ἴῃε δηοϊςαὶ ποιὰ ; ἴῃς ἀεὶ τν νᾶ5 ξυρροβδὰ ἴο ἀΐϊγεςὶ τς ἴδτον; 
8βες 73,4, 3, 316 Η΄., Οἱς., 22 2 ίνίπ., 2, 41 (Οἴςδτο εᾶγ5 ἴδαὶ εἄυ- 

οδιδά ρεορὶε οἵ ἢἰ5 {πιὸ τεραγάβα ἴῃς ουδίοτῃ 85 ἃ βῃ ροτβ: ἘΠ] ΟὩ). 
Ὁ ΟΤ. ἱωροτίδης ρυδὶὶς δηὰ ῥγίναϊς δαλιτβ ἀἂτεὲ 50 ἀεϊεττηϊηεὰ 
()υ. τ 158. 3471κν. τό" 70. τ αἰ, οἷ, Αςῖ5 17); ἴῃς ῥχίθβι 
ἀεοϊβίου ΌΥ τίμα δηὰ ΤἬυτητηΐῃ γᾶ5 ργΟ ΔΌΪΥ ὉΥ οὶ (1 ϑᾶιὰ. 1455 
48) Νυ. 275 σ..). Ταε ἴδγτὰ ἀρ νγᾶβ υϑεὰ αἶβὸ 85 --- Ομ δ᾽ 5 ρατῖ οἵ 
Ῥοσοη (7. τ᾽ ψ τό). Οἱ ἀξῥ 8ες ποῖθϑ οῃ οὮ 65; ἴδε τοίεγεῃος 
δεῖς ἰ5 ἴο ἴῃς ψαττβοηΐ. 

86. ἘΠ Ὁ» Τρ); (6 ἀνὴρ ἐν πόνοιε; Ὀαϊ) ἰδ Ὀεϊζετ ππἀετδιοοά 86 -- αῤῥείῥΖε. 
--Ἔννυ; ὦ ἀπώλειαν, ΞΞ Ὁ (Ηἴἶϊ2.); ἴῃ (ὅ τῃς ᾿ΐπε “ 15 ρίοεβ οἡ ὃ. -- ΤΏς κίε 
ΟΜ ΔΡΡεΔΥΣ ἴο βί βρη ν :α} ο»ε (50 ἱπ Ατδῦ.), 2γεῖς, μεγζε, ἐσερεί, π᾿ ὅ'γχ. ἐο δὲ 

“οὐείίοως, ἴον ἴπε Αδβγτ. δες ε. 4:.»ν. ἰδιυόμολ.; ἴὰ ἘΪ 1οὉ 337 [Βε ποῦὰ 
ΣΝ ἦς ῬΡτΟ ΔΒ ἴο Ἐς εἰπεηάςὰ, αῆεῖ (6, ἴο η9 (015. δἰερί. Βυάδάε, α..). ὃν ηοὲ 

᾿ς τερατάεὰ ὃγ ὙΝΠ4. ἃς Αταπιδίβαι. Οἵ. ΒΒ. --- 37. Οἱ "902 βεε οτιἴοδὶ ποῖε 
οἱ 613, Ξ) -; ΟΥ. βξαρρεβῖὶ (1 ἀπηεοεββδυγ) ΨΎ. --- Βείνεευ Καῖδν 
ὙΠῸ δηὰ Οεσὶ Ἰγοὸφ ἴπεγε 15 1π||6ὸ Ἵοδοῖςα. --- 38, ἸΣ μᾶς ποῖ υπάετβίοοα ΌΥ 

ἴδε Ντεβ.: (ὅ λαμπτῆρα δόλου πυρσεύσει κακοῖς, ἴῃ τ ὨΪΟΒ Ἃ. Ξαρρεδὶ5 ὋΣ (1,26.), 
δηὰ κ. ἰδ ἱπιετγργείδίίοηυ; δ φκαγγεἰζεν, οὐ βερν, ἐγατείδίε, 55. ἐνεβίγ, ἑπαμε; 
Ἐ, υενγδοτε; οἵ, Τρ. Βαῦπι. --- Τῆς 5πι8}} ἤπαὶ ΝΠ ἰ ἀουθῖ]εδ5 ἀπε ἴο βοπις 

βοῖῖραὶ δςοϊἀεῃϊ ἱπ [ΒΞ δγοβείγραὶ Μϑ8. (οἵ. [.86.).--- 80. Τῆε 5ἴεπι ΣΡ ΞΞ ἐσν- 

2γ::ς (50 5γτκ.) οἵ σέγέξε (50 Ατδῦ.); δεὲ ποῖες ῦονςε οἱ [διβ νετϑβε. ϑίδας οοσω- 

Ῥᾶσεβ ὍΣ», ΜΕΙΟΝ δἴεπι, ἰῃ ἰΐ5 ἰδῖς - Ηςῦ. ἀπὰ Αταπι. βεῆβε, σβδο, δου Ἱὰ ρεγμδρδ 
Ὀε τεβὰ δετε (δο Οτᾶϊζ, Ετϑηὶ..). ἴῃ δΔγ οἂδε ἴῃς σἄδω τιὰὺ βυσρεδὶ τοῖκὲ. 

Οἱ ΥἹΡ δεε ποῖεβ οὐ ἰδ 1οἱῦ, δηὰ οἴ. ἡ 3513, ΤΏς ξεῆβε συεατυ, δέέε, ἰουπὰ ἴῃ 
Α85. (θε. Ἐν δελ.) δυϊϊ5 ἴτε σοππεοϊίου (422); οἴ. ἐπιδάκνων Ὀεῖονν, ἀπά ἴδε 

φοππεοϊίΐοη οὗ γῈ ἴπ Ατδῦ. Ασα. τῖτ τἰσ» εν. --- 1 68 πάντα τὰ κακά ἰ5 

ἀουθὶεῖ οἵ οὗτος κάμινός ἐστιν κακίας, Ὀὰϊ »»Ὡϊςἢ 15 ἴῃηε εαυθϊετ ἰδ ἀποετιδίη; 

Βὶ. «ἀορία κάμινος κακίας, τ- πρὶ “ῷ. Ἱπειεδὰ οὐ ἴῃς ὁρίζει οἵ (58, -- -΄: 
(Θ᾿ ὀργίζει, ρετὮ. 5ογῖθαὶ εττοσ, ρεγῇ. τ ἢ), ἃ πυπιδεῦ οἵ (οάά. (23. 1οῦ. 
109. 147. 149. 157. 252. 260. 295. 297) Βανε ἐπιδάκνων ρπαισέρμρ, «ἀάϊπρ, Βον- 
ενεσ, ὁρίζει Ὀείοτε πάντα, δῃὰ ε. ἰ5 ργο δ ΌΪΥ ἴδε οτίρί αὶ 46 τεδάϊηρ (1,26.).- 

Οἱ ὁ βεε Ρίηϊ. --- Εὸσ γᾺ Ὅτ. τεδάβ γρῃ, ἃ ροββί Ὁ]ε Ὀὰϊ πθοαββαγυ ετηεπάδ- 
ὕοη. ---88. “πὶ τκ δῆεν ραββίνε υετῦ (50 απ. 418 αὐ.); νγδῖ ἰδ σοστωπθ ΗΪΥ 
Ἑτδτιοτοδῖϊςδὶ βυῦ)εοῖ ἰ5 Βεγε ργεβεηϊεα 85 ἴῃς οδ]εοῖ οἵ ἴῃς δοϊΐοῃ, οἵ ταϊδβεσ, 85 

τὰς οδ)εοῖ οὗ σοπτετηρίαἴίου, ἃ5 ἱπ Ατδῦ. αἴτεον ᾽ἑρρεα, 'σρερεα , ἰὰ ἰδ δὴ δἴϊεπιρί, 

οὩ ἴδε ρματὶ οὗ ἴδε ἰδῆσυᾶρεο, ἴο ρῖνε ργοιπίπεπος διὰ ἐπα ρμδβὶβ ἴο (ἢς [μΐπρ 
ὉΥ Βοϊάϊην ἱξ ὉΡ δὲ οδήεοὶ οἵ ᾿βουρῃῖ; 5ες ἔν. ὃ 205 ὁ, Οεβ. 53΄.δ' 121 ὁ. --α 
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6, Βανίηρ τεπάεσεὰ ὉΟΡῸ Ὁ» ὉΥ πάντα τὰ δίκαια, δρδὶπἱϊδίος δ ἴο Ρ ὈΥ πτϊἰσ 
πάντα τοῖς ἀδίκοις, υὋ Ὀεΐπρ Ἰεῆ ππϊταηο]δῖεά, 

ΧΥ͂ΙΙ. 1. Ῥοείγδθ]δηθεβ οὗ ὁ αὐἱοί 116. 

Βεῖϊετ ἃ ἀτὺ πιοτβεὶ δῃὰ αυϊεῖμεσς ᾿πετεν ἢ 
ΤΏδη ἃ Βουδε [1}} οὗ δαβιρ δηὰ εἰτγίίς. 

ΑΔΕ εῖς σΟτραγίβοη, ἸΈΓΏΔΙΥ --- [ἢ6 νϑ]υς οὗ ἃ αυΐεῖ 16. Οἵ, 
155} 2. Τῆς ποσὰ μεῖς τεηάογεὰ μαεδηρ 15 ᾿ς. “σεγήβεές; ἴῃ 
δηοίθηϊ Ιϑγϑαὶ 41} εαἴηρ οἵ ἤδβῇ νγᾶϑβ ἃ σοὶ ρίουβ δεῖ ---- ἰἢς δηϊτηδὶ 

ΜΆ5 ἢισκὶ ργεβεηϊθά ἴο ἴῃς ἀδὶὙ ὉΥ ἴῃς ῥτίεϑὶ, ἀηὰ ἴδῃ δαῖθῃ ὉΥ 
τὰς πουβθρΡ ΙΒ ἢ ἴῃς ΔοσοΙρδηϊπλθηῖβ οὗ ἃ ἔδαβὶ ; 566 1 ϑϑγη. 

οἾ5 γοδ. ὙΠ ογαϊηδευ ἴσιτω ἔοσ {ἰιῖ9 δῃΐπι8] βδοσῆςς ἰ8 ἴῃς 
ΟἿδ εἰρὶογεὰ ἰῇ Οὐἵὗγ νεῖϑθὲ. ϑυσἢ βδογῆσςε νᾶὰβ οἤειεὰ δὶ ἃ 
δῃσπης; δυϊ ἴῃς Πευϊετοπουὶς οοάςδ, ποῖ ΔροἸ βηθα 411} βῃσ 68 
νὺϊ ἴῃς ]Πεπιβαίετ τδηιρὶς, ἜΧΡΊΟΒΒΙΥ δυϊμοσζοβ ἴῃς ΚΙΠηρ ἀπά 
ελίίηρ οἵ δηΐπιαὶβ δὲ βοπις (Ὁϊ. 12. 3). Τῆς οἹά ἴεζπὶ ἔοσ ἴῃς 
ττυδὶ 5ἰαγίηρ οἵ Ὀεδϑῖβ ἰ5, Ὠονγενοσ, βοπηθῖ)θ5 υϑεαὰ ἴο Ἔχργεβ5 
Ῥειναῖς βἰδυίησ (Ὀι. 12. ΕΖ. 29} 138. 445), δηάὰ ἴῃυ5 σοπιεβ ἴὸ 
ἀεποῖς Μασ (80 ΕΝ. ; ΑΝ. πιᾶτρ. φορά εὐεεγ) ; 1ἴῃ15 ποσὰ 5Ξυβῖ- 
ΕἰΘ ΠΥ ἐχργαβθεβ ἴὰς οοηίταβδὶ οὐ [ἢ6 τηδᾶστο ἐν μιογεοί, Ὀτεδλὰ 
πὶῖπβουϊ βΆνΟΥΎ Δοσοιηραπίπηεηῖβ, ἀπά ἴδε τίσ μβηθθ5 οὗ ἃ πιθδὶ] ἰῃ 
ὙΙΟὮ τηοαῖ ἰ5 [ῃ6 ῥγίῃοῖραὶ ἔδαῖυγθ. Ιἰ ἰ5 υποεγίδίη τ μοεῖμοῖ (ἢ ς 
Ῥζονεσῦ σοῃιειηρ δῖεβ ἃ βδογῆος ΡὈΙΌΟΡΟΙ, ΟΓ ἃ Ρεναῖς ρσερασαοη. 
οἵ δηϊπιδὶ Ἰοοὰ, Ὀὰϊ ἴῃς ζεπεγαὶ βεῆβε 15 ἴῃς 8816 ἰὼ ἴῃς ΝΟ Οδ565. 
ΟἿ. ποῖς οἡ 5}. 

4. ΟἸσνογιιοθα δυοοσοὶξ. 

Α νἶδβε εἷδνε ν1}} γαὶς ονεῖ ἃ ὑγοῆϊραϊε δοῃ, 
Απὰ νυ]}} βδιατε ἴδε ἱπβετγίίδποε διηοηρ Ὀτεΐδγεῃ. 

Οομίηυουβ βεηΐεπος, αυδίοΓΏΔΙΥ (ΟΥ, ἸΕΓΏα 1). 56 ΞξΞ οηὲ ῬΐΟ 
ἃοῖβ ψ ἢ Βα ρδοῖγ, ἃ οἰενοσ, σαραῦ]ς ῬΘΙβΟ ; τηοσαὶ Ἔχοθίςπος 18 
ποῖ ἐχρσζοββϑο, Ὀυὶ 18 ροβϑιὈΪγ ἴο Ὀς υηδετοῖοοά. υδίσαξεΞΞ οχια 
ἭὮΟ δοῖβ βῃδιθ .}γ, ἰῃ βυοἢ ἃ ΜΑΥ 45 ἴο Ὀτίηρ ἀἴδτασς οἡ Πἰπιβεὶ 
δηὰ ἢ15 (ΔΓΑΪΥ (56ε τοῦ 12 145). «5λανέ ἰ5 11|. ἐνίας. ΤῊΣ 58]ᾶνε, 
ἢ ἴῃε οᾶ8ὲ Ποῖα Βυρροβεά, ἰ5 βαἰὰ, μοὶ ἴο δεῖ, δῆεσ τῇς (δίπετ' 5 

ἀδαῖι, 45 Ἄἐχεουΐογ οἵ ἴῃς εβίδῖς, ἀἰβιτ θαῖεσ οὗ ἴπε ργορεγυ ἃπιοην 
ἴχε Βεὶτβ (Ὁ 6.), Ὀυϊ Ηἰπιθε} Γ ἴο Ὅς οπς οὗ ἴῃς ἢεῖτβ, Ῥσοτιηοϊθὰ 
δῦονς ἴῃς υμ σὮΥ 500 ; ἴοσ 118 5656 οὗ [ἴῃς νεὶῦ 8ες τοῦ (ΚΕ. 
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ἐξ βαγέπεν); “ἀαγε τὰς ἱπλογίσπεε Ὡδεὰ ταεᾶῃ ΠΟ πιογὰ ἴπδπ ἐραό 
ἐπί ῥοσεεεείση οΓ ῥανγί 97 Τὴ. φγοβεγίν. ϑίλνος ἴῃ [3γαεῖ, νει 
πθσῃ που- βγδεϊϊϊς οἵ ογιίῃ, 'γεσὲ σοῃϑίἀοσεοὰ 85 τηοτηῦεῖς οἵ ἴδε 

ἔλταῖϊγ, δἀοριεὰ ἴῃς τεϊρίοη οὗὨ ἴῃς πιδβῖοσ, ἀηὰ ἰοοῖκ ραγῖ ἰῃ τὰς 
ποδὶ ἰεςιναϊς (σεη. 242 Ὠι. κ᾿6 τ᾽} γ61..}... ἴῃ (ἢς ᾿λῖοσ ἰὰν 
(Οεῃ. 1η}3) ἴδε βἰανε 18 τεσυϊγοὰ ἴο Ὀε οἰγουπιοίεεά, ᾿ἰβοαρὰ τἢἰ5 
ταῖς 5 τεϊαχϑά ἴῃ ἴᾷς Ταϊτά ( γέδανε. 48 Ὁ). Αὔὐγαδβδπι (Όξη. 
155) βΘρεᾶκε οὗ εἰς ὨΟΙΏΘΌΟΓΩ 8ἰανε ΕἸΊΘΖΟΙ 45 ἢὶβ Βδὶσ; ἃ τλδῃ 
βοιηςπιοβ μάνα ἢϊ5 ἀδιρῃίζοτ ἰῃ τηαττίασε ἴο ἢ 58 βἷίανε (1 (ἢσ. 25), 
Μ8Ο ἴῶυ5 οἄτας ἴο Ὀς μεδὰ οὗ (ἢς Πουβεποϊἃ. 90 δὴ ὑππόγῃγ 
80}, ἰΐ 15 μεῖς βαἱά, ταῖς Ὀ6 ΡΑΙΕΥ οὐ ΠΟΙ 5εὶ δβιάς ἴῃ ἕανοσ οἵ 
ἃ σάρδῦϊς 5ἷδνθδ. ϑύςῃ ἃ οἂδε νᾶβ, πὸ ἀουδῖ, ἐχοερεοῃδὶ --- ἴῃς 
ΟἸα Τεβιδιηθηῖὶ αν τε βαγὰβ 5003 85 ἴῃς ἤεῖσβ, θαϊ ἴξ ἀρρεᾶσγβ ἰῃδι, 
ἴῃ δῖοι τἰπλ65, ἰδ 6 ἰδίμεος δὰ σοῃϑίδσδθὶς Εἰ θοσν ἴῃ ἀἰβροπίηρ οἵ 
᾿ἰθ ῬΡΓΙΟΡΕΠῪ (8ες 203).5 [Ιἠ τεραγὰ ἴο ἴῃς νας 5εῖ οἢ 30} σοῖη- 
Ῥᾶγε ψἢδὶ 18 βαϊὰ ἰη Βεη-ϑίγα (165) δηὰ γίβάοιαῃ (4}) οἵ ἴδε ὑπάε- 
ϑ γα] 655 οὗ ὑδά ἙὨ]άτεη. ---- ΕοΙ ἴῃς ἰάεα οἴ. ΒΘ. τον. 

8. θοὰ ἴδπο ἱπάρο οὗ οδασϑοίδσ. 

Τῆς βηΐηρ-ροῖ ἰ5 ἔοσ βἰϊνεσ, δηὰ [ἢς ἔσγηδος ἔος ροϊά, 
Απἱὸὰ Υ̓δῆνε ἰ5 ἴῃς τεσ οἵ Ὠεατῖβ. 

Τῆς οουρίεῖ τᾶν Ὀε τερατάθα (45 ἰῃπ ΕΜ.) 85 ὄχργεβϑίηρ ἃ οοῦ- 
τταβὶ Ὀεΐνεεῃ τηδίετίαὶ δῃὰ βρί Πυδὶ ἰεϑηρ, Ὀυϊ ἰ5 Ὀεϊῖεῖ ἀπάοτ- 
βἰοοα 45 δὴ ἱαρ θὰ σοιηρατγίβοη : ὧς... 55; αυλίεγῃδιγ- (οζ, 
Ὀίπαγγ-) ἴδγμαιγ. ΟἿΠΕΓ στοίοσθησεβ ἴο ἴῃς ργόοαβ8 οὗ ἰεβέηρ ἀπά 
τοῆηΐηρ πιεῖα!β ἀγὲ ἴβα. τ 7εῖ. 65 ΕΖ. 2217.353 Μαὶ. κ,; τῆς ἤρυτα- 
ἔνε 86 ἰ5 ἰουπὰ ἰη 138. 48} ψ τη 66} Ὠδῃ. 12} σα Τῆς οἤδτδο- 

ἴεγ οὗἁ πιεῖαἶβ, 8ᾶγ8 ἴῃς ργονετγῦ, ἰ8 ἀϊβοϊοβεὰ Ὁγ ἴῃς Βυτιδῃ ῥσοσαβ5 
οὗ τεδηΐϊηρ, δηὰ ἴῃς ἴτὰς ἡδίυτε οἵ ἴῃς Ὠυτπηδῃ 5οὺ] Ὁγ Οοά ---ἰξ ἰ5 
Ἰηνοϊνεά, οὗἁ οσουτϑο, ταὶ ἢς δίοης οδὰ Αγ εϑεγαδῖο τὰς βου! -- 

τΤαδῃ ΤΩΔΥ Κηον βοτηοίίηρ οἵὨ 1ἴἴ, Ὀυϊ οὶ 411. Τῆς ἔτει οἱ. οὗ [δὶς 
νΟΙθ6 σοὺ ἰῃ 275. 

4. οταὶ Ὀδάποες οὗ [1ἰδίδπΐηρ ἴο οΥἹ] (ΔΚ. 

Α δά πιδῃ ρίνεβ Βεεὰ ἴο σψἱςκοὰ τογάβ, 
Α ε(αϊδε» πιδὴ ᾿ἰσῖθηβ ἴο τηϊϑοδίενουδ ΑἸ, 

40Ο(, Ἑναϊά, “δενιλὥπεεν, Ὁ. 2440: Νονδοκ, “γεῖ., ᾧ 29. 
ἐ 8εε δῖ. Κοβηίη ἰὰ ϑηιία, Φέο,. ὁ Βὲδ. ; Νονι., Αγοῖ., ᾧ 43. 4; Βδυϊίαοοι, 

ῥΑοεπίεέα, Ὁ. 317. 
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Ιὰἀεηῦολὶ τπουρὴς τη νασδιίίοπ οὗ ἴδετηβ, ἴεσπαῖγ. ἤογαϊς δινὰ 
Δοἰξ ατε Ἰιϊ. ΚΡ αὐὰ φημ; τοϊεξεα τοογας ἰδ τ. δ 47 τυϊεξεάμεες 
(ΗδοὉ. σευεη) --- ἂς ἀεδηίηρ πουῃ ἰδ ετωρίογεὰ ἴῃ 6᾽Σ}δ τοῖβ αἱ 
125 σἱ,, δῃὰ ἰῃ ΟΤ, τῇς πιδήουν οἵ 1ἴ ὁσσυσγεηοεβ ἃσὲ ἰῃ ]οῦ, Ἀδ. 
Ρτονυ.; »μελίευοωμς ἐαζξ 15 ἰἰϊ. ἐρηρμε ΟἿ ἐμ ων (οτ, ἀεεέν ως 05) ; 
ἴοσ α δε νιαπ ἴἰὰς Ἡςῦ. τεχὶ δα5 “αζεέξν, μβαγά]γ αὐδίγαςϊ ίοσ σοῃ- 

οτεῖς, ταῖμον τῆς ἰεχὶ τηυϑὲ Ὀς οοττεοῖεά; γηζε 18 ἴο ὃς ἰδίκθῃ ἰῃ 
ῖδε βεῆβς οἵ σέ (οτ, μεένλέ:ς) ἡ ιεπάῖς ἀπά ἐονεβαπίοης (ΞΞ υπ- 

τοϊηάδιὶ οὗ νηδὶ 15 ἀπε ἴο τωςθῃ), 5305. Δ} Π14}}γ δαυϊναίςης ἴὸ δα. 
Τῆς Ρυζγροβε οὗ ἴῃε ῥγονεῖῦ δεδῖηβ ἴο Ὀς ποῖ ἴο ἀεῆηε ὀαα᾽ ἀηὰ 
,αδε 45 ἴῇἴοθε τῦῆο σίϑε ἀδεά, εἴς., Ὀὰϊ ἴο ἀ5βετὶ τῃδι ἴἤοβϑε ψῇο 50 

εἶνε Ὠεεὰ ἅτε ὑαὰ δπὰ ἴδὶβθο. Αποῖδοσ τεπάετίηρ οἵ ἴῃς σουρ]εῖ 
(Ργϑηΐ.) ἰ8: δ εεεῖν (Ὁ) γεσμδές τυλδη σηό ρίυες ἀδεά, εἴς., κα ελοοαὶ 

γεσς τυλέη λό ἔδέεης, εἴς., Ὀυϊ [}]15 15 Βοαγο ον πδίυσαὶ. --- ΜΔΩΥ 

ΜϑΘ5. οἵ Οτκ. Βετε δὰ ἃ οουρὶεῖ νῃϊο ἢ ἴῃ τὰς νδίοδῃ Μϑ. οοοὺγε 
δεν ν΄. 

ὅ. ἼἸο Ἰδαρ} αἱ τοἰείοσίαπο ἰδ ἱπωρίουες δηὰ ἀδηβόσοῦς. 

“4! Ἧε νδο πβοὺκβ ἴδε ροοῦ τεργόδοβες δὶβ Μαίεσ, 7 

΄, ἧς 4“ Ἧς ν8ο ἰ5 ρἰδα αἱ ςαἰαπνίν ν"1}} ποῖ 5Ὸὸ ὑπραηίβῃδα, 

Ἂ 
ῃ 

Ἂς 

ὙΒε σἢγιθτοοαὶ ἔογπι 5 ἴπμαὶ οἵ ν΄. Τῆς ἤχει ες]. ἰ5 ἃ νατγδίίοῃ οἵ 
τ4ἶν, οἢ ὙΠΊΟἢ νοῖβο 58ε6 ποῖθ. Τῆς ἐσάσρεν 18 ΔρΡρΑγΘΉΠΥ, το 

τε ραγα]]εϊἰβι, (δαὶ σἰο ἢ Ὀς (4115 ἴῃ 6 2σον, ἀπά πὰ ψῆο ἰ5 ρ᾽δὰ δἱ 
τηϊβίοσιυης τυ τηοςκϑ ἴῃ 6 υπίοττυηδῖς ; βυς ἢ Δῃ οῃξ, ἱπαβϑιηυ ἢ ἃ5 

Βς γεῤγοαελές (σοηϊετηρίπουὶν οτος 865) δὲς αἰνίηπς αξεν (ὉΥ 

τα ϊβιδίκίηρ δηιὰ ὈΪδυυΐηνς ἢἷ5 ῥτονί θη] σοηῖτοὶ οὗἩ ἴῃς νου] ά), ν"}}} 

ποὺ Ρυπῃίϑῃτηεηῖ ἔἴοη Οοά. Το βεοοηὰ οἱ., ἴδκοὴ Ὁγ ἰϊ5ε], 
ταϊβῦϊ τείεσ ἴο 1ῃ6 Ῥυηϊβηπηδηΐ οἵ ἢδαγ 688 655 (Ὡτουρῇ (ἢ Ορεγα- 
τίου οὗ ῃδῖυσαὶ ἰανσβ. ΤῊς βυιπρδίῃν ψ ἢ [ΠΕ ῬΟΟΓ ἤογε Ἄἐχργεββοά 

ἦ5 ἐουῃά τὨγουρῆουϊ τμε ΟἹ Τεβίδταεηῖ. ὙὍῆε γιρεξίηρ ἰ5 ρεσῆδρβ 
ΒΙΓΩΡΙΥ ΟΥ τηδίην ἴῃς (Δί]υτα ἴο σίνε 5γιρδίῃυ δηά αἰὰ ; οὗ. Β5. 45. 

- στκ. δἀάβ: απ ἀξ τυῖσ ἐς εονιραςείομσίες τοὶ πα σιογῷ", ἃ πιαῖ- 
ΓΔΑ] σοπῃίταδῖ, ΡγΟ ΔΌΪ ἃ 9'ο58. 

8. Ῥαϊοτὶ απᾶὰ ΟΝ Ἰὰ 680} 6 ογμδζοοηὶ οἵ ἴδο οἶδας. 
ΟΠ ἀτευ᾿κ Ομ] άγοη ας ἴῃς Ἵγουσῃ οἵ οἹά τηεῶ, 

Απὸὰ ἴδε δἀογηπιεπὶ οἵ Ἵδ] άγεη ἰς ᾿μεὶγ [δῖ εσα. 
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ῬΑγΑ116]15πὶ οὗ ἔοσιι, ἴνο ϑἰγαῖαγ ΟἹ σοι ρ᾽ετβεηίασυ που ῖβ, ἴεῖ- 
Ὠᾶῖγ. Οἱ, Ψ 1τ2η5 Β5. 42} ,.΄. Ὑδὲ ἱπεπιαϊς τεϊδιίίου Ὀεῖνεοα 
Ῥάγεηῖ δηὰ Ἵἢ]ὰ, ἰῃ ρεηοσαὶ ἴῃς ναῖε οὗὨ ἴῃς ἔτ], ἰ5 ἐχργεδϑεὰ 
Ὁγ ἴῃς 5ιδϊδιηἷεπὶ ἴπδὲ Ἔδο ἢ τηϑιρεῖ ἰδ [ἢ 6 σγονγῃ οἵ δάοτγητηεηῖΐ οἵ 
ἴῃς οἴδοῖβ ; τηοῖμοσ δπὰ ἀδυρῆιει τε ἴο Ὀ6 ἱποϊυἀδά. Ῥαγεηὶ 

δηά ΟἾ]] ἃ ἴοστα ἃ ϑοοίδὶ υπϊΐ --- εδοῦ ρίνεβ βυρροτίῖ, ἀϊρηΐ, δηὰ 
Βαρρίηςβϑ ἴο ἴῃς οἴδοτι. --- Τῆς ἘΝ. τοπάεγίηρ ἴῃ βεοοπά οἱ., σύν, 

ἷβ ροβϑίδ!ε, 1 [Ὡς τοπ Ὀ6 ἰΔΚΘῺ 45 τηδδηΐϊηρ “ΠΟΏΟΓ τεςεῖνεα," 

δῖ τῇς ῥάσα}! 6] 15: βῆονβ ἴδϊ [ἃ ἰ5 μετα δαυϊναϊθηϊ ἴο ἴῃς ἐγσωπ 
οὗ ἴῃς ἢτγϑι οἱδυβθ. --- ΤῊΘ νδῖυς ρἰδοθά οὐ οἰ] άταπ 45 ῥγοουσίης 
τεβρεοῖ ἔοσ ραγεηῖβ ἰ8 ἀρραγεηῖϊ [ῃγουρδουΐ ΟΤ΄.; ἃ βοτὶ οὗ ῥτσοϊεϑι 
δραὶϊπβὲ τἢ 15 ἐεοϊπρ οοσιτβ ἴῃ 5. 50]. 4.5} 4, Οτρίπαιν τας 
ἀεβῖσε ἔοσ οι] άτεη ψᾶ5 οοηηδοῖοα στὰ ἴῃς Ὀε]εῇ τπδὲ τἰῃς Το ά- 
1ε55 τηᾶῃ, δανίηρ ὯΟ οῃς, ἤει δἷβ ἀδαίῃ, ἴο ὑγονίἀς ἰοοὰ ἴοσγ δἰ 
ϑηδάς, νου]ὰ ἔλγε 11] ἰῃ της ΟἸμεγνοηά. ΟὐὨἨ τ[}ϊ5 ρῥσϊπαᾶνς Ὀαϊϊεΐ 
(δηὰ οἵ ἴδε τεϊαϊεα ουἱὲ οὗ ἀποδϑίογβ) ἴπεσε γα ἢο ἀςεῆηϊϊο ἰσδοέβ 
ἴῃ ΟΤ. ---Τὰε Οτί. (γαῖ. Μ5.) δάάϑ: 

Το τὰς ἐδ μέ] θεϊοπρα πε σμοὶε ποτὰ οὗ νεῖ, 
Βαυϊ ἴο ἴδε (ΔἸ 1Π}ε85 ποῖ δῃ ὁροΐυδ. 

Ιτ ἰ5 ἀϊδίσυϊ ἴο ἐχρίδιη τη5 οουρ]οῖ 85 4 σουτυρύοῃ οἵ δῃγ Ηε- 

Ὀγενν ῥγονοσῦ, οὐ ἴο δίίδοῃ ἰΐ ἴο ΔΩγ ἀϊβίςς ἰῃ ἴῃς οοπίεχι. Τῆε 
86 πηι πηδηΐϊ τεβετα 68 ἰμδὶ οὗ 4.6, δυῖ τῇς ἔοστω ἰ5 Οσθεῖ, δπὰ τε 
τηυβῖ ΞΒΌΡροβε ἴδαὶ 4 Οσεεῖκ-βρεακίηρ 5οτῖῦε ιᾶ5 ἰηβοσιθὰ τὰς ᾿ἰποο 
ἴῃ (5 ῥίδοε (οσ δῆεγ ν.") 85 ἃ δυηἹ)ηίας βαγίῃρ, ΟΓΥ ἔτοτῃ ἃ οὐττεπὶ 
πτὶιτῖθη ΠΟΙ] δοῖοπ οὗἨ δρδοσίβιηβ. 

Ἴ. Ἰρϑὶ ἴοοϊθ Ὀ6 ἴα]εθ, δπὰ χζοοὰ τηὴϑῃ {χῃ0. 

Ἡοδοβὶ πογάβ ἀο ποῖ Ὀεοοπις ἃ ἔοοϊ, 

Μᾶς [ε85 ἀο ᾿ε5 ἃ τηδῃ οὗ τεςστταάο. 

. Ῥαταὶοὶ Ὀεΐνγεθη ἃ 1655 Δηὰ ἃ ρτεδίεσ, ἴσγηδσυ (ΟΥ, ἰογηατυ-Ὀϊ ΠΑ 1). 
1μι. Δ 9 ἐχεεζζεηεε ἀπὰ ἢ οἵ “αιξελοοά. Τῆς ἢτβὲ οἷ. ἀρρϑᾶτξβ ἴο 

Ὀς β8αζοδβίὶς δηὰ Ξασάοηίς, -Ξ- "ἃ ἴοοὶ 85 πὸ Ὀυβίῃδ55 ἴοὸ ἰαἰκ ἱγυϊῆ," 

ΟΥ “τς [Δ ἀοε5 ποῖ οοτηροτῖ ψῖτἢ ἃ ἴοοἹ 5 ομβδγδοῖοσ." 2:9οἵ 
(Ηδ6Ρ. παδαΐ, ἰὰ Ῥτ. ΟἿΪΥ πεγεὲ δηὰ 177 3053) 15 ἃ οοπίειαρίυουβ 
δηά ορργοῦτίουβ ἴδστι ἱμνοϊνίηρ ἰδοῖ οἵ ἰηιε!]δοῖυΑ] απ ταογαὶ ἰω- 
βἰρίς ἀπα πεῖρῃς (1 ϑαπι. 2: 2 ὅ4π). 453 70Ὁ 2 Ψ 141) ; τῇς οοη- 
ττδϑίεὰ νογὰ ἴῃ βϑεοοῃὰ οἷ. (γα!) εἰβεπῆοσε ἰῃ Ρσ., Ἔἐχοερὶ ἡ, 
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τεδη5 ποόένιαπ οἵ ῥγέπες (8,5 257), Ὀμΐ Βοτε, οπὶ ἴῃ6 ῥράᾶγαὶ!εὶ- 
ἴβιῃ, θεῖε νη 9Γ ποδές εὐλαγαζέεγ, 47 γε ἐμας (οἴ. 158..ὄ 4.25, 
ἬΠΕΙς ἰἴ 15 σοηϊγαϑῖθα, ἃ5 Πέτα, υτἢ 2οο4). ΤΠ ρθΏθ,α] 56η86 οὗ 
[86 ἀρβογίϑπι 18 ἀρραγεηΐ ἔτοταῃ [με βἰ γα αῦ βαυηρθ ἰῃ 19} 26' - ἰῃ 

ῬοΙὰ οὗ ἴδεβε βουμειίηρ ἰ τηθπιοηθὰ νῃΐο 15 οὈνίουβὶν ουἱ οὗ 
Ἰκδερίηρ νῖῖῃ της βίαια οἵ τῃ6 (οο], δηὰ ἰῃ 19.}0 δπ δάνδῃπος ἰβ 
ταδας ἴο βοιῃθιίηρ νυ οἢ 8 τεραγάεα 45 511} 1ε585 ἀρρσορτσίαϊς ἰῃ 
βοῃὴθ οΟἴδοσ ρείβοῆ. Τῆς ῥσϑοῖβε 5εῆϑε οὗ ἤγϑβί οἱ. [ὑσης5 οὐ ἴῃς 

τηεδηίηρ οὗ ἴῃε Ξυδ᾽εοϊ οἵ ἴῃς βεδίεδῃςς. Τῆς ἴσγηι ΒΟ ποτα 
ἴῃ τς ΗεΡ. ἀδῆπεϑβ “φεέεεὰ βἰβηῖῆεβ γορπαίμαε οὐ (ἴῃ δάνεγθίδὶ α56) 
ἐχεεεαϊηρίν τιχουρδους ΟἿ. ἐχοαρὶ ἱπ οὐγ νεῖβε δηὰ θη. 49 (ἴῃ 

7οὉ 4Ἶ τῆς ἔοστῃ 8 ργοῦδΪΥ σοσταρι), Ὀὰξ ποἰτποῦ οὐ ἴπ656 β5θῆβ865 
(αόωμάαπεε, αἰἰωδόρδε5) ἰβ ἤετα ἀρρτορσχίδῖε ; ἰῃ ὅδθῃ. 49" ἴῃς 

ταεδηΐηρ ϑυρροβίθα Ὁγ ἴῃς σοπηεοίίοη 15 ἐχεσζρρεν οἵ (45 ὨΙΠπλάπῃ 
Ἔχρί δίηβ 11) σωῤεγίογν, 2γεδρείμδπεε, διὰ ἴῃ 6 βδῖης 56ῆ8ε ἰ5 ἑουπὰ 
ἴῃ ϑγτίας δηά ἰὴ ἃ τεϊαϊεὰ ΗεὈ. πογὰ νοΐ ὀσουτβ ἃ πυπιροῦ οὗ 

Ἐδππγ65 ἴῃ Εςο]. (1᾽5 13 α..). ὙὍὙεῖα ἀρρδᾶσβ ἴο θὲ πὸ δυιςϊθουν ἔοτ 

ἴῃς πιεδηΐηρβ ἐἰυασεά, ποδές (ἔπ.) δὰ φγείεηδίοις, αγγοραπ (Ὀς. 
Εσδυϑ5, ἈΝ. πιᾶσρ.). Τα ῥγονεγ 56 6Π15 ἴο ΟΠῈΣ ἃ 5Πδγρ δηὰ 581- 
οαϑίϊς δητ 1} ε515 ----ἰῆς βαρα ψουὰ 84}: “Ἰεῖϊ ἜΥΕΓΥ πιδὼ δοῖ ἴῃ 

ΠδΒδγδοῖεσ --- ἐχοα]θηϊ (Ποῖα Ξε Ὠοπαϑῖ, ἴτὰ 6) πογάβ ἀο ποῖ Ὀδοοπια 
ἃ ἴοοϊ, ποσ 1168 ἃ τβδῃ οἵ τεοϊτυάς.᾽᾿ Αορςοτάϊηρ ἴο Ὠεκ. ἴῃ τηδδη- 

ἴηρ ἰδ: “τ 5 τερυϊδῖνα ἴο 5 ΨΏδΠ δὴ Ἰρῃούδηῖ, ναϊρᾶγ τηδἢ ριῖ5 

ἈἰταβεὶΥ ρα ἀΘ} 1 ἰογνασγά, δηὰ τηυσΐ τῆοσε σερυϊβῖνε,᾽" εἴς. ; θαϊ 
τη 15 τηεδηΐηρ (ἰ τ οουἹὰ Ὀς σοὶ ἔτοτὰ ἴῃς Ηδεῦ.) ἰ5 ποῖ ἀρρσορτί- 
δῖς, βίηςς, ἔτοτῃ ἴῃς ἴοης οὗ ἴα βεοοῃὰ οΪ., νὲ ἐχρεοῖ ἴῃ ἢχβε οἱ. 

ἴδε τωδηὔοη οἵὨ βοιῃδίβίηρ ἢ ϊο ἢ 8 ἀ] δὴ ἴο ἴῃε ἔοοὶ. Νοσ, δοσοσά- 

ἴῃ ἴο ΟΤ. υϑᾶρε, οἂῃ ἴῃ σοηίϊταδὶ δείνγεεῃ ἴῃ6 σμδγαοίοτβ ὈῈ ἃ 
βοοί4! οἣς: εὐωρί. .. ποδέσσιασηι. ατκ.: μαι μμ (οτ, ζω 6) τυοναἰς 

ἐὧο ποί ὀεφέονι ὦ ἡοοί, ἰὰ πἢϊο ἴῃς δα͵δοῖίνε τᾶ Ὅς Ομοβθῃ ἃς 
οἴδεπηρ ἃ ἀϊδείποι οοπίταϑι ἴὸ με, Ὀὰϊ ἴῃς 586 η86 ἰ5 δρρτορσίαϊβ, 
πὰ τᾶῦ ταϑῖ οἡ ἃ ΗδςΌ. ἴεττ ; [,Δ1.: σεγόα ἐο»ροσίία ([εἱρπιεὰ, 
[Α]ἰ5ὲ ννογάβ, σι ϊοἢ ἀγα ἰῇ Ἔχοθββ οὗ [ἢ6 ἱγατῃ). -- ΠΓ τῆς τηδδπίηρ 
λοποεί, ἥγωθ Ὀς τερφατα δὰ 85 (οτείρῃ ἴο ἴῃς ποσὰ οἵ ἴς Ηδρ., ἰὲ 
ΠΔΔΥ Ὁς ροῖ ὉΥ 4 5φῃϊ οἴδηρε οἵ ἴοχί. 

ΧΥ͂ΙΙ. 1. Α5 πὶ ἰβ τασεὶγ υὑδεὰ οὗ ρῥτίναϊε βἰδυρῆηῖε οἵ δηΐπιαὶς, ὈγεἊ., ηοἱ 
πὶϊπουϊ Ῥγο ΔΌΣ ΠΥ, ργοροβεβ ἴο τεδὰ Π20 Βεζε, ἃ5 ἰῃ 92; ἴῃς Ὗτβα. μβαὰ ἴδε 
ποτὰ οἵ 33. --- (5 μεϑ' ἡδονῆς ρτοΔΌ] -- 521} (δες 38) 2037) ἕος Ἐἢ “2. ()7άᾳ.), 
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Ὀαΐ ΤΩΔΥ ὃὉς ἱπιεγρτείϊδιίου οἵ 38}; ἴῃ ἢ ἰῃαιεδὰ οἵ ἴδε πολλῶν οἵ Β νεε ἑΣδουϊὰ ρετ- 
Βαραδ τεδὰ πλήρης ἢ κΑῸ, δὰ ἀγαθῶν καὶ ἀδίκων ἀτε εχραῃείου, ἀδ. Ὀεΐην 
ῬΟΕΕΙΌΪΥ βοτῖθαὶ νασϊδίϊου οἵ μετὰ μάχης. ---3. ἘΠ ν᾽͵30 13; (ὃ δεσποτῶν ἀφρό- 

νών, ἈΡΡΑΙΕΏΠΥ ΞΞ Ὃ "»32; Β[., οοτηρδτίην Β5. τοῦ (ἐλεύθεροι), τεδὰς Ὁ..2, Ὀπὶ 

τοῖς ἰδ Βδυάὶγ Ῥγοῦδοϊε. --- [Ώ 5 (6 δδ5 ἔγες τεμἀεγίηρ οἵ 3Π; ἰπ " ἔοσ [12 εἴδη 5 
ἐκλεκταί (κ᾽ ἐκλέγεται), ἔτοτλ “Π2. [ῃσϊεδὰ οἵ κυρίῳ (5Α μας Θῶ (Θεῷ). --- 

4. Ὦ, »͵ὺ ἰ5 ΗΕ, Ρασῖορ. οὗ Σ;; νε τδετείοτε Ἔχρεοῖ ἃ οοσγεδροπάϊηρ οοῦ- 

οτεῖς ἔοστῃ ἱπ ὃ, δῃὰ τοδυ, τὶ} Οτ., τεαὰ ἽρΦο (οἴ, 1 5. 1.59) ἱποίεδὰ οἱ προ; 
ἸῸ ἰδ ἕοσ πκΦ; ὈΟΙῈ [5 γετῦ δηὰ ῥ᾽ δγε σοσωπηοηυ δηὰ ργορεεὶγ ἰο ον εά 

Ὁγ ὃν, διὰ δὸ νὰ βδβου)]Ἱὰ ργοῦδθ!Υ Βεζε γεδὰ ἱπεῖεδά οἵ “Ὁ. --- Εογ δὴ εχίγδασογαϊ- 
ὯΔΙΥ ἱγδῃδίδιίου οἵ τμὶς οουρὶεὶ ξες ϑομυ εηε. --- (5. ΑΒ αἱ. δίκαιος δὲ οὐ προσ- 
έχει, ῬτοΌΔΟΪΥ 5βοσῖθδὶ δἱϊεγαϊΐοῃ ἴὸ ψδὶπ δὴ δπιμεβ; ΚΞ} ἰς (ο]ονεὰ ἴῃ 

(6'5. 16εἰ. Η6. Οὐπιρὶ. - Οῃ ἃ οουρίεῖ μετα δἀὰεὰ ἰπ (64 5. ξεὲ ὑοῖε οἱ γν.". -- 
δ. Ἦ νὰ; (ὃ ἀπολλυμένῳ, ρετῆ. ΞΞ- Ἴκ (1.26.).--- Αἢεν σεέ ογέννς ΨΈ, «ἀὰ, 
85 ἰπιεγργείδιίου, ογ σ» οὐδεν. --- 6. Οπ τς οουρὶεὶ «ἀἀεὰ ἰῃ 66 5Ξεε ποῖε οἱ ἴδϊα 
Ῥιουειῦ ρους, δπὰ ςΐ. ποῖεβ οἵ [Ἂλρ. δπὰ Βαυπιρατίπεσ.--- - ἴ. 1π5 ΘΚ πιστά 
ΤΩΔῪ Ὀὲ ἔτεε τεπαετίηρ οὐ 38 ἼΠ" ἴο φψαϊῃ ἃ οοπίγαοὶ τὶ τς ψευδῇ οἵ Ῥ; Ὀπὶ 

ἴτ ἰδ Ῥοββί Ὁ] εττος οὗ Οτᾷ. βοσῖρε ἕο περισσά (ταρε, 1.45.}; ἰπ ὃ δικαίῳ 

(τεργεβεητηρ ἘΞ} 5.2) τοδν Ὀς τηϊπυτπρ οὗ δικαστῇ οὐ δυνάστῃ (Ϊ5.), οτ, ἴδε 
ἩΦὉ. πρᾶν Βανε Ὀεεῃ τεδὰ [Ὶν, Βαϊ 66 πιΔῪ Ὀς ἔτεε ἱγαπαϊδιίου οἵ 335). --- ὙΠ" τοῦεῖ 
ταςδῃ Εἰἴποῖ γένεσίν οἱ σεν σης οὐ ἐχεείενες,; δες Ὀοΐς οὐ τἷς φουρῖες 

δῦουε. Τῆς 5ἴετῃ [δὲ ἴῃε βεῖβε ουεγ σμα αὖσνε ἴῃ ΝοΙῖδ ϑεῖι. (Α55. Ασγδπι. 
Ηδε.) δὰ ϑουῖδ ὅ6πι. (Αταῦ. ΕἸἢ.); ἴῃ 4]} 18εβε ἀϊδὶεςῖς, εχοςρὶ Α3β. (ὸ 
ἔαν ἃς τεροτῖεἀ ἴῃ Πε. Ἡδελ.) ἴὰε που αἷϑὸ τρεδπ εὐ ὲης --- Ἡμεῖπετ ἰΒῚς ϑεπδα 
ἰς τεϊδίεά ἴο ἴδε οἴβεῖ 5 ὑποοιϊαῖη. ὍΒε νογὰ ββου]ὰ μεζε ρεοῦδὈϊυ δὲ 
ετωεπάεὰ ἴο “κ᾿. 

8. Ῥοτασ οὗ ἃ ὕσχίρο. Τῆς Ἡδοῦ. τεδάς: 

Α 5ἴοπε οὗ ἔδνυοσ (οσ, Ὀεααῖϊγ) ἰβ ἃ οἷ ἴῃ ἴδε ἐγεβ οἵ 15 ροββεβϑβϑοσ -- 

ΝΒ Βεγεοενεῖ δὲ (οσ, [Ὁ) ἴαγηβ, με (οσ, 11) ργοβρεῖξ (οσ, δοῖς οἰενευγ). 

ἙἘχίεηβίνε (βεοοπμά οἷ. εχρ δἰηίηρ ἤγβι οἷ.)}, αυδίθσγῃδιγ-ἴ ΓΉΔγ. 

ΟἿ μετα, ἴτοτη με οοῃηδοιίοῃ, Ξξ ὄγιδε, ἃ5 ἴῃ Εχ. 225 (-- ἢὈι. 
1633) 158. τϑ ψΨ 1ς΄. ΤῊς 20.565507 (ΟΥ, στυρ6 7) ἰβ τῆοτα πδίυγα ΠΥ 
ἴδε ὈτγΌΕΙ, το βυοοεοάὰβ ΌΥ ὑσὶ ίηρ ; ἰζ ἰδ δε [ΔΘ 85 --- ἴῃς 
Ὀτρεά, τῆς τηοδηΐηρ ἰ5 ἴῃδϊ ἰῃς ἰαἴοτ, ΞΕ] πλυϊαῖοά Ὁγ ἴπε σῇ, ἀοε5 
ἷβ Ὀεβὲ (σεῖς εὐυεγίν, ἐξέξαμάν, τοῖς), οὐ ἐς τωεοσερδ. Ὑ86 

“ἴοπσ, ἸΓ “μασδοιεσιζεα ὈΥ δεσιῖν, τὸ 2γεείσως είοπε (οἴ. τ᾽ 2333, δηὰ 
τῆς τηοδηίΐηρ Μ1}} ὈῈ τμαὶ (Ὡς ὈτίΌς, 48 ἃ Ἑοϑβεϊυ, ὑγεοίουβ τμίηρ οοῦ- 
[1015 ἴῃ δοῦοη οὗ νεῆδὶ τηδρηδαῖεβ. Βαϊ [ἢ]5 βθῆϑε 15 ἴοο ὨΘΔΠΥ͂ 

τδυϊοϊοσουβ ἴο δὲ ὈΓΟΡΔΌΪΕ --- ἰο 58 ἴπδὶ ἃ Ὀτρθε 15 ἃ ὑτγεοίους 

βίοῃς ἰδ ἴο 54Υ ποῖῃίηρ ἴο [6 ροϊηῖ; 4 Ὀτῖρε γᾶς ἴῃ ἔδοϊ οἴη [1τ- 
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ΕΥΑΪΥ 4 ῥτεοϊουδ βίοῃς, ξ πη σαὶ 118 ἐααίϊνα]επὶ ἰἢ ΤἸΔΟΏΕΥ. Ἦγε 
Ἔχρεςοῖ δὴ ἐχργεβαίοῃ ἀἊβοσί δἱηρ ἴῃς Ῥοόπεὶ οὗ ἴῃς Ὀγῖρε, ἀπά βυςῃ 
Δ ΘΧΡΙΟΒΒΙΟΩ 5 διση δηθὰ ὈΥ ΕἸΔΏΪΚΘΏ ΕΓ 5 ἰπιεγρσείδοη οὗ 
σέομο οΓ 7αυον 85 τι ἃ βῖοπε ἴπδὶ Ὀσίῃρβ ἔδνοσ, ἃ ἴσου βδίοπε οὐ 
ταλϑὶς βῖοῃε. Τῆς Ἡςῦ. εἐχργεβϑίοπ ἀοεβ ποῖ οοσὺγ ἰῃ [ἢ 5 56 η586 

εἰϑονβετε ἴῃ ΟΥΤ., Ὀυϊ τῇς Ιβγαθ! τε8 παὰ διηυ]εῖβ (ΕΖ. 135), δηὰ 
ἘΒάστωβ, βοιηεῖπ)οβ της οὗ ρῥτγεοίουβ βἴοῃεβ, ψεῖεὲ σεν ἐπη- 
ΡΙἱογεά ἴῃ δπεὶαυϊγ. Τῆς τεπάθπηρ : α ὀγέδε ἐς ἃ σσωγες 97 φοσαὶ 
ἔμεξ ξῖνεβ ΔῈ ἱπιο ]ἰριοὶς τπουρπι. ---- ΤῊ Ἔχργεβδίοη ἐπ 2ὰσ 4)}ὲ: φῇ, 
το ἐπ “δὲ σώμισδον οὐ, ϑαϊϊ ἴῇς Ὀτ θεὰ Ὀεῖζεῦ ἴδ τῃς ὈΓΌΕΓ, 

τπουρὴ ἰδ τᾶ Ὅς υπάειθιοοά οὗ τῆς ἰαϊῖογ; ἴῃς τεδαϊηρ ἐπὶ Ζὴς 
λαμαϊς οἵ πσουἹὰ ὈῈ πῖοσε ἀρργορτσίδϊε ίοσ ἴπς ὈΓΌΕΊ.--- ΤῊΣ σουρὶεῖ 
τασδὶ Ὀς ἰΔ θη ἴο τηςδῃ Εἰ ΠΟΥ: 

Α ὑγῖδε ἱβ ἃ Ὀεδυκία! ἰΐηρ ἴῃ ἴμε ἐστ δ ο οἱ Βὲπλ ψ8ο0 δοοερίϑ ἰϊ, 

Απὰ ἢε (δοοογαάϊηρὶγ) ἴῃ 41} τεδρεοῖβ δοῖβ δ." }}γ (οτ, βυσοεβδία}]γ) ; 

“ὩΠ Ε  ΕΤ 
1π 41} ἐμαὶ ἢς υπάετίδιες Ὡς ργοόβρεσβ. 

ὝΠο Ἰδῖτεσ ᾿ηϊεγρτεϊδιοι ἰ5 [6 τηοτα Ῥγοραῦϊθ. 17 ἴῃ βεοοηά οἱ. 
“2 Ὅε 5υϊδιτυϊεὰ ον ἀξ, ἴῃς σζϑθῆςσγαὶ 56 ῆϑε σεπηδίηβ ἴῃς βᾶάσης : ἴῃς 
Ὀτδε 5Ξυοοδαάβ. --- Τῆς ἵτο τηδδηΐηρβ οἵ ἴῃς νετῦ (σεῖς τοίξεῖν πὰ 
σιμεοδδαϊ) 16 50 Ὀ5Ί Δ ΓΑ] ἰἀΘηοΔ] ; ομο 5ἰδῖεβ ἴῃς τηδηηοσ, ἴῃς 

οἴμετ ἴῃς τεβυϊὲ οὗ δοϊίοῃ ; 566 1: ϑϑτη. 18' 138. 52}, δπὰ οἵ. Ῥτσ. 
τοῦ 145 το 165 1η32 10}} 212, ὙὍῊε βαρό βἰδῖεβϑ, νὶτπουΐϊ οοτω- 
ταςῃϊ, ἃ ἴλοεϊ οὗ ἐχροσγίεπος : ὈΓΙΌΕΙΥ 15 ἃ ροϊςῃηϊ τηθδῃ8 οὗ διιςςε85. 
11 ἰβ ἑοσθί ἄς ἴῃ ἔχ. 235 σὰ 

9. ἘΟΓΌΘΔΓΔΣΟΘ Ῥχοσπιοῖθα ἐσ θη ἀδηΐρ. 

Ἡς νο οονεῖβ Ρ ἱγαῃβρτεβδίου βεεῖκα ἰογε, 
Ης ψδ0 Βαγρα οἱ ἃ τηδίζεσ δἰἰεῃαῖεβ δἷ5 ἐτεπὰ, 

ΑΒΕϊδεῦς, ἰογηασγ. πὴ ῖ]ὰσ τεβεοϊίοηβ ἂτε ἐουπά ἰπ τοῦ τό". 
Ης νῆο εοϑερς μ (ἰβ 8ι]εῆὶ δου) ἴῃς Παβῖγ βρθθοεβ δηά [}]- 
δανίϑεα δοῖβ οἵ ἢἰ5 στἰοπὰ τἢυ8 ρμυΐβ αϑὰς οοοδβίοῃβ οὗ αυδιτεῖ, 
αὐὰ φνοριοίξς ξίπαδημεςς οἵ [δεϊϊπρ ; ἢς τῆοὸ γέῤεσές (οτσ, ςφγεααῖς 

αὐνγοαά, οτ, λαρε 95) ἱταργυάςδηϊς τα] δ] εηδῖεβ ἢϊ5 ἐπεηἃ. Τῆς 
Ῥτονοσὺ 15 σοῃοογηεὰ ποὶ νυ] οττης Ὀυϊ τὴ ροθθὶρ. ὍΤΕ ἰηνοῖ- 
βίοῃ οὗ βυδ)εςῖ δῃηὰ ῥγεάϊοδῖς, 30 85 ἴο τεδὰ ἀξ εσυεγς ἡσηαργές σον 

“υἦο σ“ἐεξς ἦρυε (Ὧε., το τείετβ ἴο 1οὐἕ), 15 ροββί!ε, Ὀαϊ δοςοτάϑ 
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1655 της] νῖιἢ βεοοπά οἷ., ἰῃ πῆ ϊοῖ (6 τηδη 5 τηοᾶς οὗ ἀεδαϊηρ νὰ 
Ἠὶβ (τη δ᾽ 5 811ρ5 οἵ πογὰ δπὰ ἀδεά ἰβ ἴδε ϑυδ)εςῖ ; ἰῃ τοῦ τῃς 
Ῥοίηι οἵ νἱεῖνν ἰ5 ἀϊβετεηί --- ἀσγεά θὰ ἦσυέ ἃτε ἴῃς 9 )εςῖα. --- 
Οὐ ,ηεπά 86ὲ ποῖεβ οὔ 27 τόδ; οὐ σζεπαίες (ΞΞ “ἐβανέξ5) ποῖεβ 
οἡ 1τ65 18᾽5, δηά οἵ. τ8' τοῦ. 

10. Α νῦῖδο ϑδῃ μοοὰβ οὐ  ἰοἱδηι. 

Α τερτοοί ςηΐετβ ἄεερες ἰῃἴο ἃ ἴδῃ οἵ ϑ3εῆε 

Τδη δ Βυπάτεά 5ἰτγῖρεβ ἱπίο ἃ ἔοοϊ, 

δίιρ]ς σοτηρατίβου, ἰεγᾶσυ. Τῆς Οτῖς., (Ο]ονίηρ ἃ ἀϊεγεης ροίηι- 
ἴῃς οἵ τῆς Ηεῦ., μα: “ἃ (ἔγεαϊ ὨυτλὉ]65 (1. στα 5}}65) (ἃς Πεαγὶ 
οἵ ἃ τηδῇ οἵ β8εῆβς, Ὀυΐϊ ἃ ἴοοἹ, [που ρἢ βοουτρεά, ἀοε5 ποῖ υπάετ- 
βἰδῃᾶ." Τῆς σϑῆογαὶ τηθδηΐηρ ἰ5 ἴῃς βάῖὴς ἰῇ ἴῃς ἴψῸ (ΌΓΠΙ ; 
δεῖς 15 ἢῸ ζοοά ρῥτοιηὰ ἴοσ ομδηρίηρ ([ς ργεβεηῖ Ηοῦτεν. Τῆς 
Ῥτονεῖὺ ἰ5 δῃ οὐδβεγνδίίοῃ οὗ σοπιῆοη ὄχρεπθῃςς, δηὰ ἢΔ5 ραγδὶ)- 
Ἰεἰβ ἰῇ οἴμεν [τογαῖατεβ. μμαάγεά 15 ἃ ἰατρε τουπά πυπιθοσ ; εἴ. 

ἴδε Ἰερϑὶ “ (ογῖυ βιτρεβ βϑᾶνα οὔθ." Ἦα τηᾶῪ γοηάοσ: “ἃ τορτοοῖ 

δἤεοῖς (οτ, θη 6(58),᾽" εἴς. --α πέος ἰ8 11ἰ. ἀξεεσπάς, Ηἱἰισὶς οοτα- 
Ῥάᾶτεβ 94] υδῖ, γα. τα: αὐδμε ἐπὶ ῥεοίμς ἀξεοεμα!ι. 

11. ἈΘΡΟΙ]Ποα ἰδ ἀδηρόγοιε. 

Α ετεῦεῖ» 5Ξεεἷς ἴο ἀο πιϊδοδιϊεΐ, 

Βυϊ ἃ ἰεττῖθ]ε πιοεβεηρες 15 βεηΐ ἴο Εἶπ, 

Οοπἕπηυοιιβ β8εῃΐεηςσς, ἰΟΓΏΔΙΥ (85 ἴῃς ἰεχὶ βἰδη8). ὙὍὉΠα ἄχει εἰ. 
τεδαβ ᾿ἰτοσαῖγ : γεῤεϊίοη σεεξς οπέν »ἰδολίζί, οὐ Ῥοβϑιδγ, γεῤείξιοη 
εεγίαί κέν τἐεξς, εἴς. ---- τῆς τα η 5] Δ ΠΟ ἀρονς ρίνθη ἰηνοῖνεϑ ἃ 5 σῶς 

εἴδηρς οὗ ἴεχὶ ; ἴῇεγα ἰβ Ὧ0 φοοά δυϊποσί ἰῃ ΟΤ. υϑᾶρς ἴοσ [πε 
βἰδῖεηεηϊ (Πς. ϑἰερίτεα σ4}) τμαὶ ἴῃ6 ἀρβίγαοϊ γεῤεζιίοη ἰ5 ἀϑεὰ ἴοτ 
τῆς Ἄοοποτεῖς γεῤεδίοως (ἴῃ ΕΖ. , 445 γε 5ῃου]ά τεοδὰ, νῖτὰ Οτῖ., 
ἀοωφό οὗ γεδείζιομ). Οτῖὶς. ((ο]οννεὰ Ὁγ 1,Δῖ. ἀπά ΕΝ.) ἰηνογῖβ ἰῃ15 

οσάεσ οἵ βυῦ)εοϊ δπὰ ρῥγεαϊοαῖε : ἐυέρν ὀσαὶ νιᾶπὶ σδγε ωῷ εἰγύες, 
Ὀυΐϊ 50 φεηογαὶ δῇ αἰϊεραϊίοῃ ἀοθς ἢοὶ δοοουηΐ ἕοσ τῆς 8ῆαγρ τγοδὶ 
οἵ τῇς ϑεοοῃά οἶαυβε. ΤῊς 5ἰαϊετηςηῖ α ὀσά »παρι σέεξς σμόν γεδεί- 

ἄση (45 ἴᾷς Ηδῦ. τῇδ Ὀς τοπάεγεα) ἰ8 ποῖ ἴσυς ὑη]685 (ῃς ἰδϑ8ῖ 

ἴοσῶλ 18 ἰδ ἰκθῃ (45 ἰΐ ἰ5 υϑεὰ εἰδενοετε ἰῃ ΟΤ΄.) 88 --Ξ- “ ἀἰϑορεάϊεπος 
ἴο ἀοά"; 580 ἰξ β8δθῆιβ ἰο Ὀς υπάοτβίοοῦ ἰῃ ραγὶ ὉΥ ἴῃς Οτ., 
π ΊΟΙ τεράοτβ ἴῃς ϑεσοηά οἸ. : δικό 24 Ζογα τοὶ τοηα ἐ ἀΐμε α ῥέξ. 
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ἐξες ἀπροὶ (οτ, φιδεσοη σεῦ), ἴπαῖ ἰ56, ϑοῦῖς ἔπιβμιέα! ταϊδίοτταῃς 
(βἴοστω, ρεβϑίϊεηπος, οὐ {πε 116). ΤΉΪβ 8εῆϑς ͵β, ποιγενοσ, ἤθτα ἰπι- 

ῬΙΟΌΔΌΙΕ --- ἰἶ γαλευεὰ πετε ταεδηῖ ἴοὸ Ὅς ἴῃς 5υ]εςῖ, ᾿ξ ποιά Ὀε 
ἐχργεββεῦ --- δηά ἴῃς 5βεοοπά οἷ. βυρρεϑίβ παῖ βοῦηθ βδρτδηὶ οσίπις 
Ἰκα το οι 15 μδὰ ἰπ τϊηά, δηὰ ἴμθη ἴῃ βυδ)εοοῖ οὗ με βθιίδῃος 

8 ὩΔῖΌΓΑΙΙΥ ὦ γεδείδιοως ν»ιαποῦ ὦ γεδεί. Κεδείβοως, ἴῃ ἴῃ 5εῆβς 
οἵ “ ἀϊϑορεάϊεηοσε ἴο σοὰ;,᾽᾽ 5 ἀϊδεϊηςείνοὶν ἃ ἴθσηὶ οὗἩ ἴῃς Ῥτορμεῖῖς 

τ(πουρῆϊ. [Ι{{δ τοχὶ Ὅς οοττγεοϊ (85 ἴο ψ ἢ οἢ τΠοτα 15 ὅτουηά ἔοτ 
ἀουδι) τπῈ Ῥγονεγρ 5 ρυγεὶν ροϊϊείςαὶ (Πα 231. , εἴς.), αϑητταίης 
τῆδι τος Ἰ]ΠἸου ἀραίηϑδὶ σοηβοτυϊς Δυ ΠΟΙ 15 Δῃ δν]] δηὰ ἀδηροτ- 

οὐβ ἴϊηρ. ϑυςῇ δὴ ορίηΐοῃ ταὶς 5υϊῖ ταδὴγ αἰβεγοης ρετοάϑβ οὗ 
ΒΙβίοτΥ : ἰξ τιῖρηϊ ροβϑι ΟΪΥ δεϊοης ἴὸ ἴῃς τίπτε οἵ ΕΖεϊκιεὶ, νῆο (ΕΖ. 

17) ἀεῃουηςαβ Ζεαείϊκιδῃ ἴοσ ἢΐ8 σε ες! ]οη ἀραϊηθδὶ τῇς Κίηρ οὗ 

Βαρυΐοη, ογ ἴο ἴῃ 6 ΒΓ οἵ ἐουτῖῃ σεπῖυτυ Β.0., ἤδη ἴῃς [εν τοῖα 
δοουβεα (Νεῖ. 658) οὗ νυ ϑῃϊπρ ἴο πλακε τπεπηβεῖνεβ ἱπάερεηάεης 
οὗ Ῥοετχβία, οσ ψἤεῃ (δοοοσάϊηρς ἴο Ευδεῦ. Ολγορ., ἴῃ τῇς Αγπγθηΐδῃ 

ὈΔΏ5]Δ[]Ο00) ἃ σοῃϑίθσαῦϊα Ὀοὰγ οὗ εν 5 ἀεροτίεα, ὮὉγ Ατῖαχ- 
ἐγχεβ Οὐδυ5, ἴο Ηγτοδηΐα ἱπ ρυηίβῃιηεης ἴοσ δὴ ἀρτϑίης ; θαῖ ἴΐ 
ΤΊΟΓΘ ὩὨΔΙΏΓΑΙΙΥ (4115 ἴῃ ἴῃς Οτεεῖὶς ρετίοά σθεῃ τεῦς] οη5 ψεσα τίς 

ἴῃ τῆς νατίουβ ῥχονίῃοεβ ἱπίο ψῃϊοἢ ΑἸεχαπάσσγ᾽ 5 εἰηρίγε νγὰβ αἰ- 
νἱάεα. --- ΤῊς επιδηἀαϊίοη: “4 ἀίηρ τοῖν τεπαῖ ὦ ἐεγγίδίξ οπδ 
ἀραίηεί ἀΐνε (Ὀγϑβοσίηςοῖο) ρίνεβ ἃ σοοα βεῆβε (ϑυϑιδηξίαιυ ἰάθη- 

Ὀςδὶ] πὶ τθδὶ οὗ οὖν Ηδ6Ὁ.), ἀπά βἰιουϊά, ρεγῆδρβ, Ὀς δἀοριβά. 
Οἱ “γγίδές (οσ, ερμδ]) 866 ς᾽ εἰ 1'ῦ [ες 65 158. σ 35. 

12. Α ἴοοϊ 16 ἀδηρογουδ. 

Μεεῖ ἃ ὕεαὰσ τοῦυεά οὗ δες πβεῖρα 
ἙἘδίβδες [ἢδῃ α ἴοοἱϊ ἰῃ δἰ5 (Οἱ. 

Οοπίπυουβ Ξερΐδῃσς Ὑ1ἢ ἰπιρ] ϊεα σοτηράατίβοη, Ὀίηδιγ. [{ἰ|: ἐξέ 
ὦ ὀεαν, εἴς., νιδεξ α γνιᾶπ γαζλέγ, εἴς. Ἐοτγ ἴῃς ρἱεῖυτε οὗ ἴῃς ὉδΑΓ 

866 2 ὅδ. 17} Ηοβ. 13. Τῆς ροίηϊ οὗ σοπηρατίϑοη ἰ5 ἴῃς ἀδῆρογ 

ἱηνοϊνδαά ἰῃ (ῃς ἴνγο τηθθίηρβ; ἰῃ ἴῃς δηΐτηδὶ ἴῃ6 ἀδῆροι δσίβεβ 
ἤοῦι ὨΕῚ ἰδσγοοίουβ δῆρει, ἰῃπ τῆς ἔοοὶ ἄοτι 5 ἰπιε!]θοῖυα! δηὰ 
ΤΩΊΟΣΆΔ] ἸαΐοΟΟΥ --- Βα ἰ8 σΑρϑῦϊα οὗ ἐνειγιμίηρ, πἰ8 μον ἰ5 δῇ ἱπίερταὶ 
Ρατὶ οὗ δω. Τῆς οουρ]εῖ τηᾶν Ὀς Ὀαϑεὰ ου δῃ οἱ (οἱ ϊκ-ϑαγίῃρ. 
- στκ. (νἱῖι ἃ ρδουϊίαν τεδάϊηρ οὗ τε Ηδεὗῦ.) : ἐαγε »ᾶγν ἐϑνε σπ 
ὦ τοίτε "πᾶν, ὁμέ )οοῖς νισαϊέαέε εὐΐξ 
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18. Ῥπμίδηνοοιὶ οὗ Υο ΣΙ ΟΥ̓] (0. κοοᾶ. 

ὝΝΒοιο τεΐυσηε εΥἱ] ἔοσς ψοοὰ, 

Ἑτοσα δὲ Βουδε ενΪ! 5}8}} ποῖ ἀερασὶ, 

ΘΏΡΙς δ ΟΏ, [ΕΤΏΔΙΥ. ϑοι ὕδεε ἱηρταῖταας, ἰξ ἰ5 5414, τὴ]! 

Ῥὲ Ῥυηϊξμεὰ --- προεῖπε τῆγουρὴ ἴῃς βοςίαὶ ἴα ἴῃδὶ βργίηρ ἴσου 
ΤΩΘὨ  Β ΤΩΟΙΔΪ 5686, ΟἹ ὉΥ αἰτεςῖ ἀἰϊνίης Δοῦοῃ, 15 ποῖ 5αἱϊά. Ἐοτ 

τῆς ῥῆγαβε οἵ ἢσβιὶ οἱ. δος 1 ὅδ. 25 Ἶ, δῃὰ οὐ τεϊυγπίηρ ροοὰ ἕος 
6.}} βος Ρσ. ει 3. 

8. ἮὮ τσὴ 15 155, ἴοσ το (6 δας μισθὸς χαρίτων παιδεία; ἴ΄., στ 

Ῥτορ ΔΌΣ γ, ἐππεπὰβ ἴο σταθμὸς ἔοτ μ., πὰ ἐπίδοσις ἴον π.; Ζ,, ἱηνειιίαιρ, κὴ 
κρη μκσϑι; 56. πιϊδυπάετείδπὰε; Ἐ, σενινεα δ αἱἠεσένια ἐχῤειίαίίο βγαεε- 
“αν. ---ῷὸ. ὮΙ τὲ γεβεσί (αἰϊὰ 3 ἰαϊσοάἀυοίηρ τἴΒς τΐπρ ἴῃ πος ἢ τὰς τερεῦ- 
οι σου) χίνες ἃ φοοά δέπεε; σε. εἰπεπὰβ ἴο  ἐγ7γ5, πὰ ΥΥΙποΐκ εν τὸ 

ΤΩΡῸ γέβονγές, ἃ ταεδηΐηρ ἩὨΐσοἢ οσουτ ἰπ Αβδ. (Π ε. 7 ελ.) Ὀυϊ ποῖ ἴπ ΗςὮ. -- 
Φ μισεῖ κρύπτειν, ἰὰ ἩὨϊοὮ μ. ΞΞ Ὁ Ρ' (Δπὰ 50 ὅ7), ἀπὰ κ' πιᾶὺ ὈῈ τεπετῖωρ οὗ 
ΣῪ υπάαοτείοοά 85 -Ξ- ἴδε ἰάεδ ςοπιαϊποά ἴῃ ἴδε π090 οἵ (1.45.). Οἱ “5, ννδιίςδ 

δ Ὀαδεὰ ου 6, δεε Ῥί πἰευβ8. --- 10. 10 37 "τῷ (ἔτοσα γπ)) ἴῃς ἢτβὶ ταὰ. 15 δαδϑίτο)- 
Ἰαϊεά, αῃὰ τῆς ἴοξε, ἔογ τὨγἘ πὶ α] τεδβοῃβ, ἰδ τεϊγαοϊεὰ; ἴμε δεει πυϊ]αϊίου οσουτα 

4ἷδο ἴῃ [ες 2118 700 2118, θαὶ ποῖ ἴῃ ν᾽ 385; οἴ, Οδ. δ. 237 α, Οες.5 ῷ 66,2 Τᾶε 
βἴετι 15 ρεσῆδρβ Ασαδπιδὶς. --- ὃ ἴῃ κ μας ἔγες τεηἀεγίηρ οἵ 5; ἴῃ ὃ 1ὶ ϑεεῖωβ ἴὸ 
Βανς τεδὰ ὉΚῸ "Ὁ2 " ΣῊΣ (ἀρ. [.46.) οἵ ἴο δανε ἴδε γπῦ ἔτοπι γγπ (συντρί- 

βει), ἃ τεδάϊηρ πϑῖς ἢ Ετδακ. δάορί5; ἴῃς ἀετίναιίου ἔγοπι "ΓΓ) βεεῖις τῆοσε 

Δρρτορτίαϊῖε. Φ ἐχραπὰδ 3); ὦ (οἱον δ; Ἐ, -- 8).---11. ἘΔ τὰ (απιηρ ἴῃ 

6.ξ, ἴῃ Ἐ, τεπάετεα Ὀγ “{»ερ6») ταῖζεη εἰε μεν 85 ΞΞ μήν οἵ 88 -- εἐγἐαϊνῖν, Β 
ἱπαρροεῖϊε, ἃπὰ ἴδε δρδβίγαοϊ νὸ (τεαὰ “2. ἴῃ (53,) 5 βεσγε νεῖὺ ἱπιργοῦθοϊε, ἵ 

ποῖ ἱπιροββίθ]ε; τεδὰ γῸ θῖν (85 οὅ᾽ δανε ἴ1).--- Αεῦ πὸ ἴῃς Ῥτερ, 3 βεεσωβ 
ῬτΟΡετΥ ἴο ἱπίγοάμος ἴδε οδ)εοῖ νυμΐο οὔε δίσεῖομεβ ουἵ ἴμε παπὰ ἴὸ στδβρ; 
νε Βῃου]ὰ Βεζε ρεζῇ. τεδὰ ὑ5 οὐ υὉκ. --- Βείογε »Ὁ Βὶ., (οἹ]ονείηρ ὦ, ἰπβετῖβ 52; 
ἴον ὮΝ Ἴκοο Οτ. τεδὰς Ἴ5"5Ὸ (80 611), δαῖ ἴῃ ἀϊβετγεηος ἰ5 ποῖ ἱπιροτίδπϊ; Ὦγε., 
πλογε ῬΓΟΡΘΟΌΪΥ, 15 ἀπὰ τίν", --- 13. ον ἴῃς ΗςβΡ. οὗ 455 1ᾶρ. παρρεδῖ5 τὴ 
σὲ Ὁ πρν; ἴῃ ὃ ᾧ τοδὰ Ὦκ ἰπαιεδὰ οὔκ: “0 α Μοὶ ἐς γοϊϊν. 85. ἴὰ «(οἴου 
6, ΠΝ ἀουδιίηνς τᾶς δυδ)εοῖ (εαγε σνα γεαν), ἴα ὃ --- Ὦῇ, σῖτα Ὑκίογ"κ, δὰ" 

τοὶηρὶε5 8ῇ ἀπὰ “ὦ, ἰπ ἢ, τεαάϊωρ ὅν, ἰπίεγργεῖς ἘΞ. Ἐ, -- 8). 

14. Οἱ ᾳυδττο)πρ. 

Τεχὶ δηά ἰσῃβ]Δὔοη σὲ ἀουθίῆι!. Ουζ Ηδεῦ. τηᾶν Ὀς τεπάογεά: 
α εν σε οὗ τυαίεν ἐς Τὰς δερίμηπίηρ 97 τσ, απαὶ ὀξίογε σοί τς 

τογομρὴΐ τῷ (-Ξ- Ἔχοϊϊεά, δῆρτγ) ἄανε οἵ᾽ ἐομίειδον, ΟΥ. .. ὀέήογε 

ἐρπέρδίοη (οτ, φμαγγελιηρ) ὀγεαξζε ομΐ, ἔαυε οὗ. Τῆς ποτὰ γεη- 
ἀετεὰ χείρ τυγομρὰϊ μ (οτ, φμαγγεἠηρ) οσουτβ εἰβενῆετγε ἴῃ ΟΤ. 
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ΟἿγ ἴῃ 18] 2ο᾽, οα τἰϊοἢ 8εε ηοῖεβ.5 Τῆς τείΐεγοηος ἴῃ τῆς ἢτγβὶ 
᾿πε οἵ οὖσ Ηδεῦ. ἰεχὶ βεθῖὴβ ἴο Ὀς ἴο πιακίηρ ἃ 5:18}} ἀρεγίυγε ἴῃ ἃ 
ἄδπ οὐ ἱῃ δηγιδίηρ ἩΠΙΟἢ ρτενοηῖβ ἴῃς ον οἵ ναῖοϑσ : ἰζ 15 δάϑῪ ἴο 
Ἰεῖ τῆς ναῖεσ ουὔΐϊ, μβαγὰ ἴο 8ἴορ ἰΐ --- ἰῆς ἀρεσίυατε ρστονβ ἰάγζοσ, δῃὰ 
τῆς ἢἤον οὐ ναῖον βίγοηρε. ΤῆΐβΒ σοπϑίσυσοη 5. ἰηιο Πρ ΊΌ]ς, 
τδουσὰ ἴῃς ἰδηρύαρε ἰ5 βοπιονῃαϊ ἱηἀοῆηϊίε ; νὰ βδουϊὰ Ἔχρεοῖ 
τηοητίος οὗ ἴῃς ροϊῃϊ σῆσπος [Π6 ναῖε 5 ἰδεῖ ουΐ ; ἴῃ ΔΩΥ͂ οΔ8ς, νὰ 
τουκῖ, ἴοΣ στατουμδίίοδὶ δοουσγαου, τεδά : ὦ ἀήδμρ οι, εἴς. Τῆς 
Οιτκ. εἶνεβ νῆδῖ 15 ρεσῆδρϑβ ἃ Ὀεϊζοσ ἴαχῖ Ὁγ τοδάϊηρ τυσγης ἰηϑιοδά 
οὗ τναϑέν, πδηος γα πᾶνο : σμήῥομνγίρρ Ο7 τυογαἧς ἐς “166 δεγίηπίηρ 

97 τονε, ἃ νατυὶηρ δραϊηϑὶ (ΠοῸρ 1655 (ΑἸ Κ, 45 ἰῃ τοῦ τη. --- Τὴ 
ἴῃς Ξεςοπά Ἰΐης [6 Ὠογτὰ οὗ ἴῃς Βοοκ ἰϑϑὰάϑ τ1ι5 ἴο ἐχρδοῖ Δ δ5861- 
ἴσῃ (ΡΑγαῖ οὶ τὸ ἴπδὶ οὗὨ ἤγβι 1ἰπ6) τπδὶ βοιπείίης οοῦηεβ Ὀείοσε 
βολεῖ πίῃς (845 ἴῃ 155 16:8) --- ρετῇαρβ (ογι τὴς ἴῃς στε ο77) : 
ὀεύογε το Ποῦ ροές φναγγείϊηρ, ἃ Ῥτορταβϑίοῃ ἴῃ ἴῃς τπουρῆϊ. 
Εἰῖδεῦ τὰς τεπάεγίηρ οὗ ΕΝ. (χαύυε οὗ εονέιδοη ὀφίογε λεγε δέ 

φνανγγεζιηρ) οὐ ἴμαῖ οὗ δερίεα (ὀενε εοπέσποη ὄγεαξ ομΐ ἐξαῦε 
477) 15, πονγανοσ, ροβϑί δὶς. Ὑγμδίενοσ {πε ργεοῖϑε ἔοττα οἱ ἴῃς 
ΔΡὨΟΥΙΒΙΩ τΩΔΥ Ὁς, ἰΐϊ8 ζόποσγαὶ β86η86 8 οἶθᾶσ ----ἰϊ ἰϑ ἃ ψαζηϊηρ 
δραϊηβὶ 5: Πίε. 

16. Θοὰ δῷδβοσε ᾿πὰϊοϊα] οογταρίίος. 

Ηςε ν8ο ξῖνες Ἰιμάρτηεπι ἔος ἴμε ν͵ἱοϊκεὰ δηὰ ἢς νγψῖο οοπάετηπε ἴμς γεἰβαϊεουν 
ΑἼςε θοῇ οἵ ἴῆετα δῇ δροπιϊπαϊϊου ἴο ὑδδπε. 

ϑαρὶς δττηδῦοῃ, 4υδίοΓΏΔΓΥ-ἰΟΓΏΔΓΥ (οσ, Ὀἰπαγγ-ἰογηδιγ). ὍΤΒα 
οἥξηςς ἀεδβοτδεὰ ἰ5 {πᾶὶ οὗ τῆς υη͵υϑὲ πάρε, σορίτο δὰ Ὁγ ῥτε)α- 
ἀΐος, Ῥαββίοῃ, 86 ν}  ἴο ΦΟνΟΓΠΟΙΒ, ΟΓΥ ἃ ὈγίθρθΕ. Τῆς Ηδεῦ. οἵ 
βτβὶ οἰ. σοηϊδίπθ ἃ δϑϑοῆδησς παῖ οδηηοῖ νεῖ] ὃε ἰπαῖδὰ ἴῃ 
τοοάετῃ ΕΠ ρ] 5, ϑοπιοννῆδὶ 45 ἀφ τυὴο γίρλίς “δε τογοηρ ἀπά ἀξ 
τυλο τυγοηρς τὰς γίρὰΐ (ἴῃς νογῸ γήρά 5. ἴῃ ϑῃάκβρεῖε, αἰκλ. 11. 
ι, 3)- Τῶε τεπάοπηρ οὗ ΕΥ͂.., μῆνες (τῃδὶ ἰ5, φγοπομηεός 7μ51), 
ΠΟΥ͂ σοηνεγβ ἃ ͵ΤΟΩΡ ἱπηρτεβϑίοη, οτς ἴοο αἰ βΕ ΟΕ] εἰπίςα], ἀπά 
ἀεέφμίζε ἰβ ἴοο ΠΑΙΤΟΥ͂Ν ἃ ἴοττ, βίηςς (6 θα τῆδῃ 15 ἢοΐ ὨΕΟΘΞΘΑΓΙΙΥ͂ 
τὰς ἀείεηάδηϊ ἰη τῆς ττὰ]ϊ. Ετοτα 1ἢϊ5 Ηεῦ. νογὰ τῃς ἑογεηβὶς ἐχ- 
Ρτεββϑίου ἡμεδζν ᾿ιδ8 ραβϑοὰ ἱηῖο ΝΎ. (Εοπι. 2", εἴς). Ἡπεξεά ἰβ 

Φ 5.δυϊ. Πα. ας Κα ἰΐ (τοπὶ Ατδῦ. δῃὰ ὅ5γκι.) ἰο πιεδῃ τάσισ δὲς ἐκεί (ἰῃ εἶζα 
οἵ δησετ), σὭεπος φαγὶ; δοοοζάϊηφ ἴο ϑίδεις (ϑίεφείοα κα.) ἰξ τπιεδῆς ὁγαωαδ 
σὰ (ἰὰ ἃ Βοξεῖς νν8}}. 
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Ὦς τῆοβε οδυδε 15 Ὀδὰ, γήύρλίοωμς ἢς Ὑποβε οἄυδὲ ἰς φοοὰ. Οὐ 

αὐονείμαδον 5ες τοῖς οἡ 353. Εὸγ ἴδε 1άοα οὗ ἴδῃε οουρίεὶ οἴ, ἘΣ, 
23 Πὲ. 25 158. 1 Κὶ 853 700 347 ψ ο4Ἶ Ρτ. 24. 

10. ὙΦ ράοσα 16 θογοπὰ ἴδε ζ001᾽8 Το80}. 

ΤΠ τὰς ἔοοὶ μαβ πιομεῦ ἴο ῬῸΥ ψϊδάοσω, 

αι Ὀοοῖξ ἰΐ, βίπος ἢ ἢ83 πο τηϊμᾶ 

Οὐυκσπίίοη, τϑα]γ ῥτοβα, δυϊ διταηρσοα ἴῃ ἸΕΓΠΔΤΥ ἕοστη. [{. τοῦ» 
(οσ, φῇ τυλαΐ αυαΐ]) ἐξ λεγε α γίδες ἐπὶ τὰς )οοδ'» λαμαὶ Το ὅων τὖίς- 
ἄρον, σπαᾶὶ ἐμέοεο (Ἰτι. ἀδανγε) λεγε ἐς ποπθ ἢ Οτῖκ.: τοὰγ ἀαεα 

οὐ τυεαϊὰ  ,»γα «οἷ εαπποί ὅμν τοϊξαάονι. ΤὨς ἴοττω ,ροΐ ἂρ- 

ῬθδΙβ ἴο τείεσ ἴο Ὀοιὴ ἰητς!]οοῖαδ] δηά πιογαὶ εάκηθϑ5, βίπος Ξοί:- 

ον ἴῃ Ῥτ. 8 σΟΙΠΠΏΟΩΪΥ επρίογοα ἴῃ ἴῃς νίάθσ βεῆβθὲ. Τεῖε 
ΤΑΔΥ͂ Ὁς Δῃ Δ] υϑίοη ἴο αἰϊεπάδηςς, ὈΥ πιδΏϊΆ}Ὺ δῃαὰ τηοσδ!ῦ πεῖκ 

ῬΕ βΟΏΒ, Ου ἴδε ἰῃπβιτυςοη οἵ βᾶρεϑ; Ὀαυϊΐ, 845 ἰξ ἰ5 ἀου ἃ] πἢεῖδεν 

ε65 νεσα ἴἌΚθη ὉΥ ἴπε [δῇ ἰδᾶσῇεῖβ, ἴῃς ῬγΟν Υ ΠΊΔΥ τη εγεὶγ 

Δίῆστη ἴμαϊ πίιβάοτω Ἵοδηποῖ Ὀς ψχοῖ σι πουΐζ σετίδίη αυ δὶς οὗ 

τηϊπά. Ἡδετς, 845 εἰδενῆεσε ἴῃ τῆς Βοοῖ, ἴῃς ,Ὑροἶ ἰ5 δΌβοϊαἴοὶν εχ- 

εἰαάεὰ ἴτοτι ἴπε ἀοιηδίη οὗ νίϑάομι, δπὰ ποϊμίηρ ἰ5 ςαἱὰ οἵ ἃ 

οἴδηρε οὗ πϑϊηα τθεγθΌν ἢδ ΤΏΔΥ εηῖοσ ἴ. δα. οἰῖε5 τῆς “ σοϊάεη 
Ῥιονεῖθ" οὗ Πειηοοπίυβ : “ἴΠοΓα ἃΓῈ ΤΊΔΩΥ͂ ὙΠΟ πᾶνε ᾿δαγηϊηξ 

σϊτηουῖ τοϊηα (νοῦν); Ὀυϊ ἴῃς ἀπ μεβὶβ οὗ Ρσ. ροεβ ἀδερεῖ-- 
τῆς (0ο] 5 ποῖ τ, ΓΟ ΪΥ ἰδοκίηρ ἰῃ Ὀγεδατῃ δηὰ ἤπθῃδβϑ οὗ ἱῃτεϊ!εοῖ- 
δὶ Δρρσεῃμεηβίοη, μ6 ἰ5 4150 ὑπϑυπηραίδεῖς ἰονασγὰ 411} Κηονίεάξε 

δηὰ νἰϑάομη. ἡήῆ[ημα ἰδ Ῥσορε ΠΥ “ σΑρδοὙ ἴο ἰδαση,᾽" πο ἢετα 
ῬΓΟΌΔΌΪ ἱηνοῖνεβ “ ἀϊδροβίοῃ ἴο Ἰεᾶγῃ." --- Τῆς Οτκ. δὰάς ἃ 
σουρ]εῖ τοδὰθ ὉΡ ἴτοτι νιν δηὰ ν.Ἄ. 

117. απο οὗ ἔσϊοπα επί. 

Α [πεπὰ ἰ5 αἰνγαγβ γα γ, 
Α ὑγοῖδοῦ ἰδ Ῥοσῃ ἔος δάνεγβδιγ. 

Ιἀεμῖοαὶ, ἴθγηᾶτγ. Α5 ϑυτροὶβ οἵ Ξἰεδαΐξαϑὶ, δΒεὶρία! αἰετοῦ 
“  τοπα δηὰ ὀγούλερ τὲ Ὦετε (45 ἰῃ ψ 35", οἴ. 2 ϑαΐω. 1) εαυϊνα- 
Ἰεῃῖβ : οἣς 15 ἰονίῃρ αἵ αὦ) ἴἴτηεβ, ενθη 'π πιο οὗ ἰτίαὶ ; ἴῃς οἴβεῦ 
5 ὄὅογπε “ον (Ξ: Ἰηϊεπάςα ίοσ, δάἀδλριςὰ ἴἰο, ἌἼχεγοίϑεβ ἢϊ5 ϑρεοίβε 

Τυποῦοι ἴῃ) δάνογβδιγ, ἴῃς οσοαϑίοη ΜὨΟἢ πιοβῖ βενεγεὶν [οδ5ῖδ 

{το 58}. --- ΜΔῺΥ τεσεηῖ ἰταηβαῖοτβ (Ὁ. Ἐσυβο, Καρ. ΕΥ̓͂. 
τηᾶτῷ. 4.) δάορι τῆς γεηθεπηρ σπα ἐς ὄσγη ας ὦ ὀγοίάξν 707 (οτ, 
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ἐμ) σάνεγείδν, ἰμδῖ 15, τὰς ἴσας ἐπεηα, ἴῃ πες οὗὨ {14], 15, 85 ἱξ νσεῖς, 
Ῥοτὰ πεν ἰηῖο Ὀϊ]οοά- Κἰ 9 δῃὰ δδβϑυΐηθθ ἴῃς γόϊς οἵ Ὀγοίδοσ. 

ΤῊΪ5. τιδηβϊδιίοη ρῖνοβ βυ ΘΔ ΠΑΙΪγ ἴῃς βᾶτης 56ῆϑε 5 τῆς οἵἴδεσ, 
Ἰάἀεηιγιηρ “πα ἀϑὰ ὀνγούλεν ἴῃ τεβρεςοὶ οἵ (δ απ 655, Ὀυ 15 1685 
ῃδῖυταὶ, δηὰ 1685 δχδοῖ. ---- ϑοῖης ἱπίοσργεϊ ἴῃς βεοοηὰ Ἰΐῃθ 45 6χ- 

Ῥταβϑίηβ ἃ ςοηίϊγαβὶ ἴο (Δῃ δῃ δάνδηος 00) ἴδε ἤτβι ᾿ἰπς, ψιτἢ τῃς 
56Ώ56 : “ἃ ἔγίδηά, ᾿ΐ ἰ8 ἴτις, ἰ5 Αἰ νγγ5 (τη Ϊγ, Ὀὰϊ ἴῃ τας οἵὨ ταὶ 
ἴξ ἰ5 [Ὡς Ὀγοίμοσ (δῖ οἵδβοσ τἰπγε5 ἹμαΠδγθη 1) ἴπδι σογηαβ ἰοσναγὰ " ; 
Ὀαυϊ τὰς ἴοττῃ σάσαγε ἀρΡθδῖβ ἴο ἱποὶάς τἴγηεβ οἵ {τ|] ; τῆς (τεπὰ 
͵5 ποῖ ΕἸ ΩΟΪΥ ἰῃ (δὶτ εδῖποσ ον, δηὰ τῆς Ὀγοῖδει ἀοεβ ποῖ οοῃ- 
ἤπα δὶβ ἰϊηάΠε85 ἴο βεδϑοῃβ οἱ δάνειβιγ. ΑὈγοῖπεσ 5 ἃ πδῖυγαὶ 
τερτεβεηϊδίίνε οὗ ὑπβοϊῆβῃ ἴονε ; Ὀυϊ ΡτΓ. ἰὴ ὕνο ρίδοεβ (189 19) 
Σεργεβεηῖβ ἴῃς ἐταϊοσγηδὶ τοὶ! ]πϑἢρ 45 ἴὰσ ἔγοῃ ρεγίεςϊ, δπὰ ἰῇ 
ἴνο ρίδοεβ (185 2.0) ρυῖβ ἰξ Ὀεῖον ἴῃς τοἸδ ηβηρ οὗ δίεπα οσ 
πεῖξῃροι ---- μας 15, ἰξ δϑτηαϊες ἴῃς Ὀοπά οὗ 50οΐἷδὶ δῇήεἼοϊοῃ δ5 
Βσμοσ τδη ἴπαὶ οὐ Ὀ]οοά. --- Οἡ ἴῃς ναϊυε οἵἁ (πε ἀβῃΐρ 5σεςε Β5. 
6.5} 2253. Τῇε ἴονε οἵ 5ἰβίεσ ἔοσ Ὀσοῖδεσ οἵ οἵ Ὀσοῖδπεσ ἔοσ βἰβίεσ ἰ8 
πονθεσε αἰ γε βροόΐκθη οἵ ἱπ ΟΤ. (ἴῃ 2 ϑδη. 1359 Αὐβαίοπι ἰ5 
ποχὶ οἵ Κίῃ δηὰ ῃδίιγαὶ ῥσγοϊδοϊου), Ὀυὶ ἴδς ποσὰ σέάρρ 15 υϑεὰ 28 
Ξε ἐταν “ιεπά (γ' Οδηι. 4 αἰ). 

18. ῬΟΙῚῪ οὗ φοὶπρ ἐϑουσ ἐγ. 

Μοϊὰ οὗ βξεπδε 'β ἢς νῆο ρἱεάρες δἰτοβοϊ, 
ὝΟ Ῥεςοπιεβ δεουτ ἴο δϑοῖδεσ. 

Ιάδη ν οὗἨ ργοάϊοδῖοβ, φυδίεγηδγυ οὐ ἴοσηαῖγ. δ Ἕρες λένε 15 
Ἰπ εγίζες λαπάς, οἱ ἴῃς Ἐχργεββίοῃ 566 ποῖεβ οὐ 6' 11, Τῆς 
ἀποζλεν τεΐετς ἴο ἴπε ογεάϊοσυ. 70. αρμοϑλδρ ἰδ 11 ἐπ᾿ “6 φγέσεμες 

47 ἀὲς πεῖρλδογ. Οτῖ.: ,0γ ἀΐς σιυη ἡ επάς, σϊῃ ἴῃς βατὴς ρεη- 

ΕΓ] ϑέηβθ. δ ΠΉΪΔΥ νασζηΐηρθ ἃτὰ ρίνοῃ ἴῃ 61 11} 20}} 225 2)}} 
Β5. 290, ὙΠε ΟΤ. ἴδνν Ξβὰγβ ποϊμιίηρ οὗ βυςἢ 5εου ΠΥ ; ἴῃς οὐ5- 
ἴοτι ἄσοβε, ἀου 116 88, ἴῃ ἴῃς Ἰαῖοσ σοτητηοτοίδὶ 16. 

19, 20. Βιυ 116 δηὰ ζαϊδοπδες διὸ ἀδείσισίῖνο. 

19. Ηε Ἰονες «πουηὰδ» ψῆο ἰονε8 βιτῖίε, 

Ηε “ο εἴα!κβ» ργουα]γ βεεῖκβ ἀεδίσυς οι, 
20. ΑΦ ἴαϊδε μεδεῖ ἤπὰβ πο ροοὰ, 

Α Ἰγίῃρ ἴοηρυς (4}}ς ἱπῖο οδ)διαῖγ. 
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19. ΟὨϊαβεις ῥαγδι οἰ ϑιι, αυδίθσηδιυ (οσ, Ὀἷμασγ). [ποιεδὰ οἵ 
:υομπαῖς ἴλε Ηεὃ. [48 “ἦν, ποῖ Πεσα ἀρρτοργίαϊς, ἴῃς σογσεβρο:ϊηρ 

ἴεσαι ἰῃ βεοοῃά οἷ. Ὀεΐηρ ἀξεγμεῆίοα,; ἴῃς διλοπάδιίοῃ ζϑααυΐῖτες 
ΟἿΪΥ ἃ φῆι οὔδησο ἴῃ τῆς Ηςοῦτενν. [ἢ βεοοῃά οἱ]. ἴῃς ἴεχὶ τεδάς: 
λε τυάο »ιαξες ἀϊρὰ λὲς ρον, πιο 8 υπμἀετβίοοα ἴο τεΐεσ ἴο ἴδε 
ῥτγίὰς δηὰ οβιεηιαϊίοη ϑἤονῃ ὉΥ δυϊ]άϊησ τ(ῃς Πουβε-ἄοος Βίσῃ δ; 
Ῥαϊ πο ϑυςἢ ουβίοπι ἰ8 ἰτησννῃ ἴο πᾶνςὲ Ἔχ ϑιεά ἰῃ δηϊτὶυϊγ, δπὰ τῆς 

Ῥάγδ]] 6 18πὶ 4115 ἔοσ ἂῃ Ἐχργαβδίοῃ γείοσσίηρ ἰὸ βιτς ; ἴῃῈ οἤδησε 
οἵα ἰεϊῖεσ ψίνεβ ἴῃς τοδαϊηρ νισξές ἀϊρὰ λὲς νιομὰ, τ Ξρεαῖκβ Ἰοί- 
τ γ, ἢδυ μεν ; οἴ. ἴῃς 5:πιϊϊᾶτ ἐχργοββίοη σρέσξ ὑν ἰὴ τ ϑατυ. 25.} 

- Ύ Νε ρδγδ εἰ θαι ἰηνοῖναβ ἴῃς ἰάδα ἴπαὶ ρου σογάβ οσοδλείου 
βιγιίς, δηὰ βιγδ 18 αἰννγαγβ ἰη)υτίουβ, οἤεῃ ἀεείσυςῖίνε. (ΟΕ ττ' 
18,2 γοὐ 20Ὦ. ---20. ϑγποηγπιουϑβ, Ὀἱπατγ-ῖογπαῖγ. [ἀϊ. ἀς τσ ἱς 
7 “δὲε ἐπ ἀεαγέ (ΞΞ ταὶπα, ᾿ηναγὰ Ὀεΐηρ) δηὰ ἀξ τυὰσ ἧς αΐε ἐπ 
ὥρη, οὐ ἴδε ἔτγβιὶ οἵ [δ8ὲ (ογπ8 ἕο γχζέ 5ε6 ποῖς οἢ 2 ---ἰἰ 

τ ΘΔῃ8 “(παῖ ψῆίοῖ ἀονίαῖεβ ἔγοπὶ (ἢς βισαίρας [1η6,᾿᾽ ““ ΠΊΟΓΔΙΥ 
Ἄοτοοϊςε "; (ἢς βεοοηά πιεᾶηβ “ ἴπαῖ ἢ ἢ ἰ8 τὐσηθα ΑΥΤΑΥ ποσὶ 
τὴς ῥσορεσ ἔοστη."" δδίμαῖς τῷ. ρισείς τοῖά. Τὰς φορά ἀπὰ εαέανεῖδ' 

(1. εὐ72) τεϊδῖς ἢοϊ ἴο πιοσαὶ δἀνδηΐαρε οἵ αἰβαἀναηϊαρσε, Ὀυϊ, ἃ5 

ΔΡΡεατῖβ ἴτοπι ἴῃς ψνῆο]ς οοῦγβε οὗ ἰθουσῃῖ ἴῃ ἴῃς ΒοΟΟΚ, ἴο Ἔχίοσηδὶ 
ΡΙΟΒΡΟΓῪ οὐ δάνεγβιυ ; ἰξ ννου]ά, Ὀεβὶ 65, Ὀς ἰδυϊοϊορχίοδὶ ἴο 522. 
τῆι τῆς Ἰατ 18 ἢοΐ πιογαὶυ σοοά. 

91. ΟἸΣΙάτοα ποῖ δἰ ταῦθ 8 ΪΟΥ. 

Ηε νῆο Ὀερεῖβ ἃ ἀοἷξ ἀοεβ ἰξ ἴο δὶβ βδοσον, 

Αμπά τῆς ἰαἴμετς οὗ ἃ ἴοοἱ ᾿δ5 πο 70γ. 

Ιἀεηκίοαϊ, ἰογηδῖγ. Τῆδ ἴνο ἴοιταβ δά (Ηεὺ. ξε::2) δηὰ Μοὶ 
(Ηδεῦ. παόα2)ὴ τὲ ἤδσε ργδοιίοδ!ν ἰάθητοδὶ ἰῃ πιδαηῖησ, Τῆς 
ογπιεσ (βίο οσουτβ Ὡδαιΐγ ΠΑ Ππηεβ ἴῃ ῬΓ., 8εὲὲ ἢοΐδ οὐ «ἢ 
ἰ5. “ἀ]}}, 5βἰονν-νιτἰ6α,᾽" ἰῃτο ! ]Θοῖυα!ν, τρόγαῖυ, οὐ ταὶ ουθὶγ ; τὰς 

Ἰδῖῖογ ((ουπὰ εἰϑενῆεγε ἰῇ Ῥτγ. ΟἿΪ ἱπ 17 2055, ἀηὰ 1655 τῃδῃ 
ὉΜΕΏΓΥ τἰπη65 ἰῃ ἴῃ 6 ννῇοϊς ΟἿ.) σοϊησηοηϊγ, ουϊδὶάς οὗ Ρε., τεϊδῖες 
ἴο τοὶ ρίουβ ἔΟΙγ. Ηδτε ἴῃς τοίδγεηος τᾶν ὃς ἴο ἰηιεϊ]δεῖυδ] δηὰ 
ΤΏΟΓΑΙ 5ιυρί γ, οὐ ἴο τῆς ἱη(ο]]δοἴυα] ϑοτὶ δος. ( ν.5 οἵ τὰῖς 
οδαρίεγ, δηὰ Β5. ,Ἱ δ ---- στ. (ἰπιϊτατίηρ το) δάά8: δωϑ ὦ εοέςε 

ΦΎΤΠΝΕε Οτῖς. δας: τοήσ "παξές Αἐς ἄσι:ε ἀκρά. 

1 ΑΌεη Εσγα, ϑοδυϊὶ, οἰ. ἰαιογργεῖ ἶσον ἃ5 «- πεοέδ, Ὀαὶ (δα ἰς ΔὮ ἱτκαρεοῦχλθία 
τοεῖαρδθος. 
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ΣΦδη γιαζές ὦ ρίαα' νιοΐλον, δῇ Δ Π65]5 τ Πὶ ἢ ταϊρηϊ πδίαγα! γ πᾶνε 
κε Δρρεμάδα Ὀγ ἃ 8ογίθε. 

28. ΟὨΘΟΣ ΌΪηδδ5 ἰδ ΒοΘΙτι. 

Α ςδεεσζία! μεατί ἰδ ἃ ζοοὰ τηςάϊοίης, 

Βυϊ ἃ Ὀτοίκεῃ βρί τὶς ἀτίεβ ἂρ ἴμε Ὀοῃεβ. 

Απειμεῖς, φυδίογηδευ (οτ, Ὀίμασυ). Οἵ, 1:ς 3, ἴο ἤτβε οἱ. οὗ πδίοδ 

ους ἤχτβὶ ὁ]. ἰ5 οοῃπίοττηςα ΌΥ 5οπχε οσιτἰοβ ; δαῖ [ς ναγϊδοη οἵ ἴῃς 
ἩεὉ. 5εεπιβ ποσς ργοῦδῦϊαε. Οη ἀέεαγί δηὰ “ρέγίβ 5ες ποῖδϑ ου 2 
ἀῃὰ εἰ; ὈοΙῈ ἴοιτηβ ἤσοσα γοϊδῖε ἴοὸ ἴδε προσ οὗ ταϊηά ---- ἴῃ ἢγβι οἱ. 
γα ἤᾶνο ἃ ΟΘΕΙΥ, σουγαροοῦβ Ὠδίυγε, ἰῃ βθοοηά οἷ. ἃ Ὀτοκο;-ϑρίτ- 
Ἰτοά, ἀε)εεῖεά, ἀονγησαϑὶ ἡδῖσγε. [πη ἢχγβὶ οἱ. [ς ῥγεαϊςαῖε ἰ5 11. 

ἐαιδές ροσαὶ ἀεαϊηρ (οτ, γέεσυς})). Τῆς ὀορές, 85 5ἰκεϊδσίοῃ, σερτα- 

5εηῖ ἴῃς ψῃοῖς ὈΟγ ; [ΠΕῪ τοῦ Ὀὲ νἱροτουβ, (δῖ, []] οὗἁὨ ἸηΔΙΤΟΥ͂Ν 

(3᾽ τοῦ 165 154. 5.8.1), οὐ ἔδεε, τοϊΐβῃ, οαίΐδεῃ ὉΥ οδπεβ (125 τ4 
Ψ 31} 7οῦ 305); ἰπ τῃἷβ νεῖβα τῆς δγγηέες 15 σοῃιταβϑιεὰ στἢ 
πε λαδηεες ([Ὰ]π655 οὗ τηᾶγγον)) οὐ δαὶ γ θοπεβ. Τῆς τεΐδγθηςα 
15. ῬυΓΠΊΑΓΪΥ ἴο ἴῃ 6 ρῥΠγϑίοϊορίοαὶ εἤεοϊ οὗὨ ἴδαρεσ οὗ πιὶηα, δηά 
τῆρῃ, ρειῆδρϑ, ἴο ἴῃς ρεῆοσζαὶ εἴεοϊ οἡ ᾿ἰξε ; ἃ5 ἴο ἴῃε οἷά- Ηεῦτεινν 

σοποδρὕοῃ οἵ ἴδπε τεϊαϊίοη οἵ τῇς Ὀοῃ65 ἴο ἴῃς τϑβὶ οὗ [πε Ὀοάγ, 
ἴδε ῥσοςςββ οὗ πουτβϑῃτηεηΐ ἴῃ ὈΟΏ65, ἀηὰ ἴῃς τοϊδοη οἵ τηϊηά ἴοὸ 
Ῥοάᾶγ νε πᾶνε ΠΟ ῥτεοῖϑε ἱπέοστηδιοη. ἘΕῸΣ ϑβἰ παῖδ βαγίηρβ διπμοηρ 
οἴδει ρεορὶεβ 58ες Μαΐδῃ ; οὐ δποϊςηϊ τηθαϊοΐης 8ες ατὶ. ἡἼείϊείηο 
ἴῃ ϑηη, 2 έκ,. 9 Διδές. 

14. Ὃρ οἵ Ὅδρ 8 δείζετ [μδὰ 3 "Ὑοῦ (50 Οτ.). --- ΟἹ ἴδε δἴετη »Ὁ) δες ϑοβυῖι, 
(ες. 7Ζζε:. ΒΌΒ. Ετοπὶ Ασδῦ. ἱξ ἀρρεᾶγβ ἴο εἰμὶ μρέεουον, ἀΐφείοσε (Ξ- ἨεὉ. 
52), ἴβεη «ἄσευ {δε “εείά, φμανν εἰ, γαρε, ἴμε Ἰαδ᾽-Ὠδπιοὰ τηδδηΐπρ 5011 ἴῃς υ8ς6 
οἴ τε ΗπΒ. ἰπ Ρε.; Οτ. (αῆες δή ψάα, νἱϊῖ, 2) ἴαϊκεβ ἰϊ δ5 Ξ δωγεῖ Ἴογεὰ (80 αἰβο 

δίερί.); Ηεῦ. πον, ὅτ. γϑν, ΑὐδΌ. 55), βεεῖῃ ἴο Ὀε ἀϊβετγεπὶ βίεπιβ. Ετδηκ., 

ἴπ ορροβίϊου ἴο ἴπε τεπάογίηρ ὀζίογε ἑλεγε δε κοδέεί, βαγβ τμδὶ .)0 15. ἤσνεῖ 

ἀϑεὰ ἴῃ ἀεδοτίαιίοι, Ὀυϊ αἰνγαγβ ἰμίσοάυςεβ δοπμειῃἰηρ ἴπαὶ δοῖυδ!ν ργεσθάες; 

γεὶ οἴ. εῃ. 277 Ὁ 5,05. --- Θ᾽ 18. ρασγιϊγ σοττυρῖ, ραγὶὶγ Ῥαβεά οὐ ἃ αἰβεγεηὶ 
Ηεῦ. τεχὶ ἔὔοπὶ οὐτα: ἐξουσίαν δίδωσιν ρετῆ. τΞ ϑο σένες “ἐξ εομγες (Ὀυϊ ]ἄρ,. 
τεΐειβ ἴο Ψ 225); λόγοις ΞΞ Ὁ" (ἰπδίεδὰ οἵ 9.3); δικαιοσύνης 15 ρετῇ. οτ διαδι- 
κασίας πὰ ἐνδείας ἴος ἀναιδείας (τ5)..) (75.). --- 55. τεαὰ ὅθ ἕογ 95, δπά 
Ρετῆ. 22 πὶ ἴοσ γγ (Βαιπι.); δ᾽ ἀρρεδῖβ ἴο εχραπὰ “5 (εἰ. Ρίπιυββ); ἘΡ οἵ 
απέεφμαπε βαίαέμν εονεέμρπεἰίαηε (ρετῇ. ΞΞ ὀείονε ἐδ ἐς εἰγέῤῥεα) γμαϊϊείμενε ἄετε- 

γί, --α- 16. Οκ τῆς αἰταηρειηθηῖ οἵ ᾿ἴἰπε65 ἴῃ Φ 566 ποῖς οἱ νυ. Ὀεϊον. --- 17. Τὸ 

ἴλκε πο 885 τ ἐη σάνε σὐδν 15 Ῥεγῃ. ῥοββίθ]ε, δυΐ ἰδ μετα Βαγα]γ παῖυγαὶ, --- πα Ὁ 
Θ΄ ἢα5 ἃ ἀουδ]εῖ, ἴλς βεοομὰ πιεῖοθος οὗ ψ Ὡς ἢ ἰδ αὐτί χεά; οἵ τμἰδ ξεοοπὰ Ἰἰπε 
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ΤΩΔΥ Ὀς δὴ ἰπϊεγργείδινε ρῖοπΒ. ἘἘῚ γ νδς, δοοογάϊηρ ἴο 15.» υπἀετεϊοοά ὈΥ͂ 
Φ «« Ἡΐ Ιπιρν. οἵ πρ ναῖε ἐλδε α “ ἑενα. --- 18. ΘΈ, ἴακε ἡ ὕῦγ ἃς ἃ ρεβίυγε 
οἵ 70γ. --- ἢ τῆρὰ 05; Οτ,, τεϊαϊπίηρ βεπδε οἵ 3, “ Ἰγθσ; Βὶ., αῆετ Θ (τῶν 

ἑαντοῦ φίλων) ΠΡ», τααϊείηρ {με τεΐεγεμος βΈΏΕτΑὶ --- με πδίυγε οἵ με νγαγεΐησ 
8 ποῖ 1πευθῦν δἤεοίεα. --- 19. ἘΠ) »φο; ΟΥ. γχρ, ψγῖο ἢ ἰ ργείεσγαθις. --- [πὰ ὦ 

ἴδε οτάεσ οἵ ᾿ΐπες ἀϊθετβ ἔγοσα ἴμαὶ οἵ 38) : δεν ν.}δ σοϊης ν. 180 δπὰ ἃ τυοάϊβεὰ 
ἴοττῃ οἵ ν.3», τε νυ. ἹἹ (ἘΔ ἀοαθ)οι). 18. 194. 2). (ἢ οἤδηρςε ἰ5 ἀπε ἴο Δ εἴτοσ οὗ ἃ 
ΟΥκ. βογῖθε. --- ἢ ππρ; Θ᾽ τὸν ἑαυτοῦ οἶκον, ΞΞ Υ2 ΟΥ 172, ἃ Κοοά 5εῆδβε, Ὀαϊ 
ποῖ ρῥτείεσγαθϊε ἴο τπαὶ οἵ 38. Ιἱ 15 Ὀείϊεγ, βονγενεσ, νἱτ Εταηῖς., ἴὸ τεαὰ "0; ςΐ. 

ἴδε σοπιθϊπαϊίοη οἵ 2) ψῖϊῃ Ἴ2 1,1 ὅσω, 2. ---ῷ1. 8) τ; Θ᾽ καρδία, -- 3". 

Βεσα ἰπδρροκὶϊς δῃὰ δραϊῃδὶ [ἢ ῥαγβ]! ο] ἰδπὶ; ἰξ 5 ρεζῇ. ἱπάυςεὰ Ὀγ ἴδε κ. οὗ 
ν. 33, --38. ἢ ". ἰ5 πιοδὶ παίυγα!ν σοππεοῖθα νυ Ὦ ἴῃς νετρ οἵ Ηοβ. ςἰ8, διὰ 
50, Ξε ἀεαδέμρ. ΤῊς δἰ τα] τ ἴο 1 518 ἢδ5 δυρρεδιεὰ ἴῃς ξεπδε ὕζεε, ίος νος, 
Βονενοσ, ἴμεσε ἴδ ὩῸ δαῖτ (5εε Ασδρ. Γπ) δηὰ Π2)). Τῆς ῥστίποξτῖνς αἰρν- 

οδἕοη οἵ ἴδε βίεπι ἰ5 πποευίδίη; οἵ, ϑυγ. μπ, Μἴες, τολάίγατο (πεπος ρετδδρς 

Οἷγ πουῃ, -Ξ ἐἐφςαἴΐορ, ὀείζενν"ν 3), ἀπιὰ δεὲ ποίεβ οἵ ἢς. Νον,., δηὰ ἴῃς ἰεχὶ- 

οομ8. (ῦ εὐεκτεῖν; ὁΓ᾽ τεδὰ ποι) ὀσάν, ἀπὰ γε. Οτ. ἐπηεμὰ ἴο Τὴ). 

23. ὙΠοχοάμοεε οὗὨἨ ἰδκίηρ Ὀχίθδοα. 

Α νἱοϊκεὰ τηδῃ δοςερίς ἃ ὑτῖδε 

Το ρεζνετῖ ἴδε οουζες οὗ ᾿υδῖίοε. 

ϑίηρ)ο βεηΐδηςς, ἴεσδιγ. [1ϊ.. .. σεεέρῆς α ὀγίδε γον ἐλε δοεσιε 

([δδὶ ἰβ, οἵ ἃ Ὀγίθεσ) . .. 2ῴε τοᾶγς οὗ ωσῆος. Οὐ ὀσεονε ἃ5 τ} ἃ 

Ῥατὶ οὗ ἃ ραιτηεηῖ, ἀπά οὐ ἰΐ5 ;56ὲ 85 ροζκεῖ 566 ποῖδθβ οἡ 67 τ6ϑ; 

οὐ ὀγδε (Ἰἰϊϊ. σι) 566 νι αῦονε, δπά οὐ ἴῃς ρονψεσ οἵ ρὶβε οἴ, 
41, ΤΆς τεῃάογίηρ .... σξεές ὦ ὀγίδε γονι (ἀὶς στη) ὄοτονε 
((Βαῖ ἰ5, ἰἢ ογάοσς ἴο οοτυρὶ ἃ Ἰυᾶσε δηὰ ρμεγνεγῖ 7υ5ῖϊς6), πὰς 

Ῥοββίθὶε, δοοογάβ νι τὰς ΗδὮ. δηὰ νὶτ ράᾶγα!]οὶ βαγίηρϑ ἰε55 μὰ] 
τθδη τῆς ᾿γαηβἰδίοη αὔονε δάοριεά. ΤΆς τυΐεζεάί μια ἰβ Βοτα ἴῃς 
οοττυρὶ ᾿υάρε οἵ οἴδος ἰηβυσηῖδὶ ρεϊβοη. 

24, 26. ΙΠΔΗΪῪ ἀπὰ ορρτγοεείνομθε οὗ [8 ἴοοὶ. 

24. Τῆς γροαὶ οὗ ἴῃς τηδῃ οἵ ἀυπάετειδπάϊηρ 16 τϊξάοσι, 
ΤᾺς (00]᾽5 εγεβ τοᾶτῃ ουεσ 4]} [ῃς νου], 

Δς. Α Το] 5} βοὴ 5 ἃ ρτίε ἴο ᾿ἷβ ἐδῖ μετ 
Απὰ Ὀἰεγηεες ἴο μεσ ἴμαὲ Ὀδτς Βίτω. 

24, Απεεξιεῖίς, ἰεσθδιγ. 111. ἐπὶ )οπὲ 97 τε παν οΓ μηδεγεέαπ- 
ἑὴν ἐς τοίτάρννι, διε Τὰς ἐγές 97 τὼλε ,οοὐ γε οπ 1ὼε ἐπᾶ οΥΓ 42λὲ εαγίλ. 
Τῆς »ῶπ 47 ππαεγείαπόίηρ (8ες 8) 17} 25) ἰδ ἢὲ πνῦῆο σογηρτε- 
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Βιοηᾶβ ἴῃς ἰβδῦςβ οὗ Ἰἰΐε, δηὰ πιᾶῖκεβ ᾿ς ἢϊ5 δἰτῃ ἴο δἰϊδίπ ἴῃς ἴπ|6 

Ῥυδοῖρὶε δηὰ ἴὰνν οὗ οοηάυςϊ (ἴῃς ἀϊνίπε ἰδνν ᾿τηρ]ηϊεὰ ἰῃ ἴῃς 
τοηϊπὰ οἵ τω8ῃ}; ἴδε ,ροὐ, οῃ ἴδε οἴπες βαπὰ (Ηδερ. ζεσῖώ, 5ες ν. Ἀ), 

Ἰδοϊκίησ ἴῃ ἱπβίρῃις δηὰα 5:8 Ὁ} γ, ἰ5 ἱποαρδῦϊε οὗἨ ἄχίηρ ἢϊ5 δἰϊεηϊτίοη 
ΟἹ ΔΗΥ͂ Οἣς τπίπρ, ἀπά τπεγείοσε ἀοεβ ποῖ 56εεἷ νϑάοῃ. Τῆς ἰῃ- 
τεγργεϊδοῃ “ ἴῃς τηδη οὗ β56ῆ86 5665 ὑγβάοτῃ δνειγνῆετε, ἴῃς ἴοο] 

566 κ5 ̓ξ Ὀπϑιιο  βϑγ ἐνογγνοτε" (Εν. σλ}) 5. ἱπιρσοῦδΌϊε --- 

ἴδε [00] ἰ5 ποῖ ταργεββηϊθα ἰῃ Ῥσ. 85 ββαϊκίηρ νίβάοτῃη δχοθρῖ ἰῃ ἴμε 
τωοτηθηΐ οἵ ἤη8] ἀεδαϊγ ρεη] (13), νἱς τὴς τείδγεηοθ ἤεσα ἰβ ἴὸ 
τῆς πηδη᾽5 οσαϊμαγυ τμουσῆϊ, ἀπὰ ἴῃς ρῥοΐηϊ ἰ5 Πῖ5 ἰδοῖς οὗ βεγίουϑβ- 
Ὧ655; οἴ, ου ἴῃς οἴδεν Πδηά, ἴῃς αἰετυάὰς οὗ ἴῃ6 5.οδξσ ἴῃ 145. 

Ἐογ ἴδε εχργεβϑίοῃ Ἅπας 97 2ὲλε εαγίὰ 8ε6 ἴεσ. 2: 5 Πι. 285 ψ 135 
Μι. 125 αἱ, ; ἰὶ ἀδηοῖεβ τῇς Ἔχίγοιδ5 οὗἩ τὴς [θη Κπόννῃ ψοι]ά, 

ἴῃαϊ ἰ5, ([ῃ6 τερίοῃ βουϊῃ οἵ ΕἸ ορία, ἴῃς βουϊῃ οὗ Αταρὶα, (πε 
τερίοῃ ͵υ5ῖ οαβὶ οἵ ἴῃς Τίρτὶ5 (ρεσῆδρβ ἴο ἴῃ σοηΐτε οὗ Αϑβἰα), Αϑία 
Μίηοσ, δῃὰ τῇς Ἵοοδϑῖβ οἵ της Μεάϊϊεσσαηθδῃ ϑε. --- 35. Ἰἀθητίοδὶ, 

τογΓΔΔΙγ- Ὀἱπατγ. ὙὍὨδ ῥγονεγὺ ἰ5 ἃ νατίδίίοη οὗ τοὶ τοῦ τῖ. “οὶ 
(ἀε51) 85 ἰὴ ν.Ά. ", -- ΠεἸ 250 ἢ τρᾶκοβ 175-18 ἃ βεραγαῖς βεοίΐοη 
οὨ ἴδε φτουπα (παῖ ἴἰ θερίηβ δηὰ επᾶβ ψἱἢ ἴῃς 58π|Ὲ τπουρὰῖ5 
ψὩΟἢ ΟΡεΩ δηά οἷοβα [ῃἢς ῥγεοεαϊην ρᾶββαζε, τη", ὃυϊ τῆς 
τερεϊὔοη οὗ 4 ῥσονεσῇ παγαϊγ ναιταῃῖβ βυοὶ ἃ ἀἰϊνβίοη ; 566 ἴῃς 
Ιηϊσοδυςἕοη. 

930. Δραϊπεῖ ᾿πἰπεῖοο ππὰοσ ζΌΣΙΩΒ οὗ ΔῈΝ. 

Τῆς ἤχει Ἰἰης οἵ ἴῃς ΗεΌ. 15 ΟἸδαγ: 

ΑΙδο ἴο ἤπε ἴῃς τἰβῃίεου ἰβ ποὶ σοοὰ, 

Τῆς ποσὰ σζο (-Ξ ἰπηϊδηβῖνε σημα), τὶ οἢ ̓ πι ρ]165 ἃ σοη] ποθ οσΣ 

οοπῃῖταβὶ ψἱ τ βοιμοϊῃϊηρς ἴπαΐ ργεσθάε5, 15 ποτα σι τπουὶ ϑἰρηϊῆσδηςε, 
ὉΠ]|εβ8 Μγ͵θΡ ΒΌΡΡροβε ἃ ἰοβὶ ἰἰῆς ογ σουρ]εῖ στῇ τ] Οἢ τΠϊ8. ᾿ς οΥ 
τηϊ5 σουρίεῖ βἰδηᾶβ ἰῃ οοηίϊταδῖ (ροββὶ ὈΪΥ 185) ; δηὰ ὄνεὴ ἰξ τῆς 

οζγάεσσ οἵ ᾿ἴῃε5 ἰῃ ἴῃς σουρ]εῖ Ὀς ἰηνοετιεά, ἴῃς νογὰ νν1}} 51}}} Ὀ6 ἰη- 

Δρροβῖίε, βίηος ἴῃς τεϊδίοη οἵ τπουσῆϊ Ὀεύνεθη ἴῃ ἴνο Ἰἰη65 ἀοε5 
ποῖ (Δ]] ἴου βυσῇ δὴ ορἤαῖίς σοηηεδοῖνεα; ἴῃς τεπά θὴρ ἐϑελ 
(Καιωρβαύβεη: σὐεααν) 5, ἴοσ ἴῃς βᾶπις γεᾶβοῦ, ἱτρτορει. -- 

“ῆμε (ἀβΌδ}ν εἰαρίογεὰ οὗ ἃ ρεουπῃίδιυ τηυϊοῖ, Ὀι. 22} σ..) πιᾶῦ 

ΞΞ Ἰοῦς βΘΏΘΓΑΙΥ ῥωπέρ (85 ἴῃ 225). ἡ ὴὴο’ ροσά τε ποί 2γορέν. ---- 
Τῆε βεοοῃά ᾿ἰῃς τ  Ὀς τεμάετεὰ: 70. τρηἱἕς τὴόε ποδίε ον πῤγίρἀι 
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πές (ΕΝ.), οὐ: . .. ἀραίκε ἐφωΐέν, Ξε μηΐωσεν (Εταηκ. κα), οτ: 
νόον ἧς ἀραΐπεί ἐφιΐίν, Ξε ἐς ποεῖν (ΟΝ α.). ὙἘε ἤγβι φβῆβε ἰ5 
ἱπιρσοῦδὈϊς : ἰὰ ἢγβί ᾿ἰης ἴῃ δὰ δοῖ 18 ΒΡ Ῥυηἰβμίηρ ἃ [πῖ οἵ 
τὶ ρίεουβ ταᾶπ ({πίιτδουῖ τς δα ἀϊτοη “ ἴοσ ἢ5 ᾿πβιϊος οἵ γἰρῃίθους- 
Ὧ658᾽)}, ΠΟΥ ἰὴ ἰδοὶ ἰ5 ἴα ““ Ποῦ Ϊς " τηδη σΟΙΔΙΠΟΩΪΥ 8455 1εὰ “ ἔοσ 
(ΞΞ οῃ δεοουηῖ οἵ) ἷβ ῃοῦ Ἐπ 655," Ὀυζ ἰῃ ἃ ταρδοίουϑβ πρὶ Πϊ νὩ ἢ 
οᾶτεϑ ποὶ ψβεῖποσ ἰι5 νἱοϊπι Ὀς ΠΟΌΪςῈ οὐ ἱσηοῦϊε, οὐ ἢἷ8 οδυθ6 7υδὶ 

οΥ ὑη͵υϑι. Τῆς βεοοῃά τεπάεγίηρ (ἴῃ ψαϊοι [ἢ Ἐχργαββϑίοῃ ἐς πο 
ξοοα ταυϑῖ Ὀ6 Βυρρ!εἀ οπὶ ἤτβι 11Π6} ἱηνοῖνε5 ἃ ἰδυϊοίο σα ---- ΔΏΥ 

Ῥυῃιβῃτηδηΐϊ οὗ ἃ τρῃίθουβ τωδῃ τηυδὲ Ὀς υηὐυϑῖ. ΤῊς τὨϊγὰ τεη- 
ἀετίηρ ρίνεβ ἃ αἰβεϊποϊ ῥαγα δ! ϑπὶ οὗ ργεάϊοδϊαβ ἰῃ ἴμς οἶδυβεβ. 

᾿ ΚΑΙρΡμδυβθὴ ομδῆροβ ἴῃς ἰοχὶ ἀπά τοηάειβ : Ὁ τρεῖς τὰς ποδέφ ἐξ 

“Ὁ ἐμ λίρὰ ἄζργες ([μᾶὶ 15, ἐς σιῤλαδιεαίΝ ποΐ ροσαῖ), Ὀαῖ ἴῃς ἔγᾶπο- 
Ἰαϊίοῃ ἰ5 ἀουθίᾷιϊ, ἀπά ἃ οἰϊτηαχ Βεσε 15 ἱπιρτοῦδθὶα. --- ᾿ὖ τΒς ποσὰ 
ποδές Ὅε τειδὶπϑά, ἰξ τηυβῖ, ἔτοπι ἴπε ρδγδὶὶε βηι, Ὀ6 υπἀοτϑιοοά ἴῃ 

ἃ ΤΑΟΓΔΪ 56ῆ56, 85 - γερλέέοια. 11 τὴᾶν τηεδῃ ποδέρση, ῥγέπεε 

(8:8 )ς΄ 7οὉ τῦ ψ 118) σλ), οἵ τοὐδηρ, “γεελεαγ κά (Ἔχ. 3.55), θυΐ 
Αἶβο, ἀρρδγοηῦγυ, μπογαΐζέν ποόέξ : τδ5 ἴῃ ν.ἷ οὗ τῃϊ58 οπαρίεσ ἰξ ἰ5 

Ρυΐ ονεῖ ἀραϊηβὶ γοοί, δῃᾷ ἴῃ [58. 325 5 οοηϊταβϑίθα στῇ Μοῦ ἀπά 
᾿ἔπαῦε. ---- Αποῖποτ δηδηἀδίοη οὗ ἰεχὶ (Ετγδηϊ..) ρίνεβ ἴδ γεδάϊηρ : 
ο οῤῥγέες (λῆνι) ἐπ ερεγέ μηγωσεν (οτ, ἐπεφωίαδέν), ἴο πο ἴῃς 
ταυϊοϊοῦ (οῤῥγέςσς ... μηδ) 8εθπβ ἃ ἀεοϊδίνεα οὈ]εοςξοη. 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ ἴδε βεοςοῃά Ἰΐπε ββουϊὰ Ὀε τεδὰ εἰἴπεγ: 7 ἐς ποῦ βεενεν 
(οτ, ,αὶρ) Το οῤῥγέςς 1τὼ6 ῤγίρλέ οὐ: ἐξ ἐς πού φτόφηθῖν ὥς ῥέγυεγί 

γιωδω. ΓΟ. τ85, νι ῖο ἀρρεδῖβ ἴο ὃς ἃ νατϊδιίοη οὗ [5 σουρϊεῖ, 
δηὰ ἃῆον ἴἴ οὖγ ᾿ἴπθ τηῖρῃῖ Ὀς τοδὰ : Ὁ οῤῥγέρς ζδε ὠῤγίσλ ἐπ 

Ζομγῇ. 

21, 38. Ὑάαϊπο οἵἨ εἰϊσποο. --- Ιἀεητο41, χυδίογηδιγ -ἰοστιδιγ (ος, 
ταΓΏ ΔΓ). 

27. ες νὯο ἰ5 βρασγίηρ οἵ νοζὰβ ἰβ νγῖβε, 
Α πιδῃ οὗ οοο] 5ρίτίϊ ἰβ Ἰυἀϊοίου. 

28. Ἐνεῃ α ἴοοϊ, ἱζ με Βο]ά ἢΐβ ρεᾶςς, 5 δοοουπίεὰ πῖδε, 
ϑεβῖρὶς, {ἢ με ἱξερ δῖ 11 }5 5μυΐ, 

41. Οἵ, το. ἘἸγβὶ οἱ. 1... Ζηστος ποτυξάρε, εἴ, 4', ἔποιν 
Ὡπδεγείαπάϊης. ΤὨς τοᾶῃ οἱ “ροί «ρέγὴ (Ἰἰϊ. ἀς τυλο ἐς εσοῖ οἵ 
«ῥέγ) ἴα ὁὴς. 80 τηδιπίδί 5 σοϊηροβάγε δηὰ 936] οοητοὶ, ἰβ τοὶ 
υπάετ ἴῃε ἀοπιϊηίοη οὗἉ ὀχοίϊϊεα ἐεεϊΐηρ, δηὰ 5 ᾿μεγείοσε οδυου ἰῃ 
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σρεαλκίης ; ἴδε Ῥγονεσὺ ἰ5 ῥγιτλασν αἰτοοίςὰ ποῖ δραίηϑὶ ᾿ἰΓΕσΑΤΥ 
Ἰοφυδοῖ (ἰδουρῇ τῆϊ5 ΤΑ ν 6 }}] Ὅς ἱποϊυἀ64), Ὀυϊ ἀρϑφαίηβι ἰδῃ- 
ξυλφε ἩΔΙΟΝ ΤΩΔΥῪ 5[Ὶ ρ΄ ἢ] ἐδεϊϊηρ. --- ΒυὈ) οἰ δηθὰ ῥτεαϊοδῖεβ 
ΤΏΔΥ Ὁς ἰηνετίεα, 50 45 ἴο τεδὰ : 72: τοῖδέ "πᾶ ἐς σβαγίηρ 97) τυογάϊ, 
ἐλε γεάέείομς νιαη ἧς ἐσσί, ---- ΤῊ δηοίεηϊ Ηςεῦ. εὐϊῖοτβ (Ἰπ ἴῃς Μα- 
8018) τεδά, ἴῃ βεοοῃά οἱ., ἀξ τσὴσ ἧς ῥγέείσες (ΞΞ ΠΟΒΕΪΥ, ἀδᾶγ, τασθ) 
27 τρίγέ , τ Ποῖ 18. ἰηϊεγρτγεῖδα Ὁγ Ἀδϑηὶ (ρεγθδρβ ρυϊάεα ὮὉΥ ἢτβὶ 
91.) ἴο πιδδὴ ἀξ τσλσ ἐς εραγίηρ 977 Ἰυογας, ὉΥ οἴδετβ ογ΄ τυογτλγν ὁεα»- 
ἐηρ (ϑαδαϊα) οἵ εἐλαγαγίγ (ϑοῦυϊ. ΑΝ.). ὙὍΤῇθα ἵνο ἰαβϑὲ τεηπάεσ- 
ἱπρβ τὲ ἰδυϊοϊορίςδὶ (οί. Ὀς.) ; ἴῃς ἰτδηβιδίίοῃ σού (ἢ ἢ 15 

θη εγαῖν δἀορίεα ὉΥ τοοθπὶ Ἔχροϑίϊουβ) 566 118 βϑιἰβίδοϊοτυ ; Οτκ. 
ρηραπίνισμς,; Τάτ. ἀμηιδί. --- Ἡήεε, 'τ. α νιᾶαη οὗ τοϊσάον: (οτ, 
εο»ηῤγελεησίοη). -- 38. ὍΤῊΘ τηεδηΐϊηρ 18 οὶ ἴῃδϊ ἴῃς ἰοοὶ βῆονβ 
νἰϑάοπι ἴῃ κοερίης 5ϊἰεηςα, Ὀυϊ παὶ 5] θῃοα σΟΏο δ 815 ἔν, δηὰ ἰ5, 

ΤΩΟΓΘΟΥΟΙ, ΟΟΙΏΠΊΟΩΪΥ τορᾶγάεα 45 ἃ Ξἰζη οὗ ργοβιῃα γ. 866 τη 
Ῥτονεῖθ, βἰ πη αν ἴο ἴΠ 686 ἵν, ἴῃ Μαϊδηβ δίς. 

43. Θ᾽ εἶνε ἃ νεῖν ἔτεε τεπά ετίηρ οὗ ἴῃς ψῇοὶς σουρ]εὶ 85 ἃ βἰηρὶς ϑεπίεηςε, 

δηὰ δάἀδ ἃ ἀουδὶεῖ οἵ ἴῃς ξεοοηὰ δα]; δες 1δρ.᾿᾽5 αἰϊειωηρὶ ἴο ἐχρί δίῃ ἴῃς νογά- 

ἴηρ, διὰ Βαῦπι. 5 οὐεςίδτα οὗ [ρ. --- 35 ἀε τολο γεεείνε: ὀγίῤες ἐξ τοϊεξοα, ἀνα βεν- 
νέες ἐδε τον ο΄ 7μείέεε, ᾿ε88 Ῥτοῦδο]ς ἴμδη 35. ---34. ἘΠ 50 Τκ αἱορηρτίας οἵ, ἐπ 
2) ον ογ, Οτ. ἐπιεπιὰβ ἱπιργορεῦὶν ἴο .)5 ὃν ἡσισαγά. Βείοτς 13: Βὶ. ἱπβετὶϑ ὧν, 
ΠΠΠΟΟΘΞΒΆΓΙΥ; δεῆϑε ἀπὰ τγίῆπὶ ἰῃ 35 δῖε ροοὰ. 10 Θθδ, “κ ἰδ ποῖ τεη- 
ἀετεὰ. --- ΝΒ ΘἰΟδ. Η7. 358 [ἢς Οτὶς. τεχὶ ἰ8 Ὀεϊϊεν τεδὰ πρόσωπον συνετοῦ ἀνδρὸς 
σοφόν, ΘΒ ροἰνίπρ Ὠ0 δεπβε (1.835.). ΤΉς 11π γοοῖεε οἵ Φ{1ω2ε- πιυκὶ Ὀς εἰπεπάςὰ, 
ἤει 55, ἴο γυΠ ἐοοξ, 85 ἴῃ ἴῃς Βτγεβίδα (οάεχ (Ρίηϊ.). --- 36. Οὐοΐϊ 9) δ πηεδῃ- 

ἱπρὶεβδ ( {. ποῖς ου νυ. 3 θεῖον). Τῆς " Ὀείοτε ΓῚΣ ἰδ ππῃργοῦαῦϊς, βίπος 1)» ἰδ 
εἰδενβετε (Ο]]ονσεὰ ὈΥ πουπ πἰϊβουϊ Ρτερ. (θες 2131}; ψε βδουϊὰ ρετῇ. τεδὰ 
[2 Ὁ) (δεε ἴδε ὁ ἴῃ δ); 186 ἱπδειτίου οἵ ἴδε Ρσερ. Ὀείοτε [πε ποιῇ τρδῦ Ὀε εἰτος 
οἵ Εγξ, οὐ τι  Ὁε ἀπε ἴο Δῃ Αγαπιαὶς- βρεακίηρ βογῖθε. --- [Ὁ τ: π΄; Ὀεϊζεν στο 
(Ετδηϊ.). ἔργ 31) οἵ. Ατδῇ. 31) σωἦνε, ἐχεείεν (ΞΞ ῬἈΥ ΜΙ ο ΔΙ οὐ ποτα! ξοοὰ,, 
δηὰ ΕἸΒ. 510 εαβοιεά 49 βεγὶ (ΞΞ ῥγεσεραῖ ὁ»); ἴδε βῖεπι ρεγῃαρβ -Ξ- σιοῦέ 02, 
2γώ: Μοτοανά, - Ὦ τ» αθοτγαὰβ πὸ βαιἰβίαςϊουυ δεπβε; γεδὰ “ "52 (Ότ.), 85 

(Θ΄ οὐδὲ ὅσιον (γε. 52); δε ἐπιεπαδζίουι ὙΠ) Ὁ} σπρεναδπνιάανμν (Καπιρ.) 
ἄοες ποῖ δοοογὰ υἱτα τῃς οοπίεχι, ΘΓ τοήο ταν κέ ἐς γιρήΦ, Ἐ, φωΐ γεεία 
7μαἴεαι.--- 81. Κ Ὅν; Ο Ἴ". ΤΆ Ἰαῖῖεν ἰβ [Ὁ] ονγεὰ ἔγεεὶν Ὁγ ΟΕ, ἀπά {με 
τοεάζενδὶ }ευνϊδῃ ἱπιετρτγεῖεσβ, ἴῃς ἕοττηοῦ ὉΥ 45. --- 38. ἘΠ 5.) ἱπίγοάυςεα ἃ σοη- 

ἰδεῖ Ὀεϊνεε ἴῃς Ὀγκ δπὰ ἴῃς πδίσγα!υ βυρσροδίεα Ὁ5Π (ἴῃ ν. ἴπετγα ἰδ πὸ 
5.08 πδίυγαὶ βυρροβιίοη οὗ οοπίγασὶ θεΐνγεεῃ ΠΣ δηὰ γ΄). --- ὦ ἀνοήτῳ ἐπερω- 

τήσαντι (9) σοφίαν σοφία (:103) λογισθήσεται, δὰ ἱπιρτοῦδρο]ς τεδαΐηρ. 

Οἱ ἴδε υπἱπιροτῖδηϊς οσουρ]εῖ δΔἀἀεὰ ἰη 4558. 161 [0 ν, 37, πὰ ρρδεῃι ἃ ἔγες 

νασίδιϊου οἵ ν.335, ρες 1 αν. -- ὁ τερεδῖβ ὉΦΤΓΌ ἴῃ Ὁ. 
2Α.Α 
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ΧΥΙΠ. 1. Ουὖνγ Ηεῦ. τεδὰβ: με τυλο τεἐραγαΐίες ἀένεσσό (στ, 
ἀοίάς ἀϊνισεῦ σέροΥ, οτ, ἐς αἄεμαϊα) τἐεξς ἀεείγε, φμαγγεζς τοῖα 
(οτ, γᾶρες ἀραίμε αἠ τυίράρνε (οτ, φωαγγείς ὁγ ἐυε» »εξαη5). 

ΤὮϊ5 ἰδ ΠΟΥ͂ σΘΏΘΓΑΙΥ Ποϊά ἴο τηεδη ἵπαὶ οὴς νῆο [οὶ ἀ5. Ὠϊτηςεὶΐ 
δἰοοΐ ἔσοτι ἢὶβ ἔπη 8 οὐ ἔοι ϑ80οςἰ εἰν (ΟἸΐονγβ δἰ ΟΥ 5619 ἀε- 

ϑἰγεβ. δηά διῃθιτοηβ, ἀπ Ορροβεβ ἐνουυτηρ τεαϑοηδῦϊε. " ΤῊϊς 
οὐβογνδίίοῃ, ἤόνενεσ, ἀος5 ποῖ δοοοσά στῇ ἴῃ ἴοης οἵ Ρτγονογῦβ. 

Τῆς Ἄσμδγδοῖοσ ἴῃ8 ἀδϑογ δα ἰ8 ἴ[Πδῖ οὗ ἃ πᾶῃ Ψῃο, νταρρθὰ ὺρ 
ἴῃ ὨΙΠΊ5εΪ, ἰσῆοσοβ ἴῃς ἱπίοτγοϑίβ δηὰ οἰαὶπιβ οἵ ἴῃ 6 σοτησηυηῖν, δοὰ 

τὰυβ ὈξοΟΙ 65 ΔΠ ἜΠΘΙΔΥ οἵ βοοϊεῖγ. Τῆς 584π|εὲ τπουρῆΐ, ἴῃ ἐςςο 65]- 
δϑίϊοδὶ ἰοσηι, ἰ5 ἐχργοβϑϑθα ἴῃ Η1]16}}5 βαγίῃρ (γξε Αὀοζά, 2, 4): 

“ἐβαραγαίες ποῖ ἴπγϑ6} ἴτοῦι ἴδε σοηρτεραϊίοη,᾽" ἴπδὶ 18, “ Ὀε οῖ ἃ 
βεραγαῖίβῖ, ἃ ἔγθθ-ἰδῶοβς Οὐ βοῃιἰβυηδῖίς, ἀο τοὶ νι πάγανν τπγβεῖ 

ἄοτα ἴδε τη458 οὗ δεϊϊοῦ δηὰ ουβίοτῃ τερτεϑεηϊθαὰ Ὀγ ἴῃς σοιητηυ- 

πἰϊν" --- δὴ Ἰάεα ῃδίυγαὶ ἴο δῃ 13γβε τς οὗἉ τῆς Ἰαῖεσ τας, Ὀαϊ, ἰῃ 115 
Ὀτοδάδσ ἴογτ ἱπιργοῦδθὶς ἴοσ ἴῃς 5αρεβ8 οἵ Ῥτγονεσῦβ. --- ατῖ. ((ο]- 
Ἰονεὰ Ὁγ 1,81.) μᾶ5: ὦ πάη τυλσ τοίελές ἐσ σέβαγαΐῖς ἥγονι 7) γίδρϑας 

“εεξς ῥγείεχές, διέ αἵ αὐ ἥνιος ἀφ τοῖν δὲ αῤέε ἢ γεῤγοσελ (οτ, ῥῬετ- 

δᾶρβ, ἀπαᾶὶ. ... τοῖῦ δε γε ο΄ γεῤγοαςλ), νι Ὡϊ ἢ τεδὰβ 2γεέεχ ἴοσς 
ἀἰξείγε δηὰ τοἱὴ δέ γεῤγοσελεαὶ ἴον τοῖὴ φμαγγεί, αὐϑιὰ δὰ 5 ,γονι 

»ε εκάς. ὙΠιὶβ τοδάϊηρ ἰ5 δάορίθα βυϊϑίδητία!ν Ὁγ Ηἱἰϊζὶν δπὰ 
ΕτδηΚϑηρεῖσ. Τῆς Ἰαϊῖοσ γεπάειβ : 2ε σἰϊεπαξεα γγίεηαὶ σεεξε απ 
φεεασίοη [οὐ υδττε!]7, σεεξς ὃν αὐ ριδαρς 10 :Πν τῷ εὐύζε, ν ἈΪΟ ἢ ἴῃ 

1 Βοπιεὶν ἴοῆς γαβειη Ὁ ]685 ΟΒΟΣ Δρδοτίϑπι οὐ ἴῃς Βοοῖ, δυϊ 
ΔΡΡΘΑΙβ ἴὸ ὃ ονοεῖ-ογηΐοαὶ. ΤῊΘ τεηάθγίηρβ αὐ αὐ ἐἔμεες (Οτκ.) 
δηὰ ὁν αὦ »ιεαρις (Ετδρκ.) ἃγὸ ἀουδιαᾳ!. ΗΖ κ᾿ 5 ἱγαπϑίδιίοη ἰ5 
τοῖ τῆοσο βδιβίδοϊοιγ : ἀξ τυάσ ἐς ἐχείμαξαί [ὍΥ ταοὸπ πὶ τ ἦγ 
ϑοοίειγ] “ἐοξς ἀρ οεεαφίονι, ργιαελες ἀὲς "εοϊὰ ἀραΐπε αἠ ὅλα ἐς δεη- 

φβείαί [τὸ οἴμεῖθ]. [τ 9θετβ ἱπῃροβϑίθὶς ἴο γεῖ ἃ 58:13[Δ οι γ 
86Ώ56 ἔτοπι ἴῃς Ηδεῦτεν, ἀπά πο ροοὰ δπηδηἀαϊίοῃ ργεβεπῖβ ἰϊοςϊς, 

2. Ὑπὸ 1001᾽8 ζαςπΠΟΏ 5688. 

Α (οοἹ] ἴαἶκεβ πο ρίεαβυγε ἰῃ βουῃὰ βεῦβε, 
Βαϊ ταῖδες ἰπ τενεδ)ηρ δἰ8 παίυγε. 

Φϑο ΤΙ. ΕΝ. Εν. Ὀς. αἡ. Εογ ἴδε νἱεν οὗ ἴῃ δασὶγ οοτιπηςηϊδίοις ξοε Ογ- 
ἐεὲ δαεγὲ πὰ Εἀείεσ.0 Αὔδη Εσγα εχρίαϊπεα ἰΐϊ ας γείειτίη ἴο (τς ἱγανεϊϊες σῇο 
Ἰεανες ἤοπὶε ἰῇ ογάεσ ἴο βεαγοῖ ουἷΐ 8]}} κηονϊεάσε. 50 πεαγὶγ Β. Ἡοάφεου (Οτ- 
ἔογά, 1:γ88) : Α γεγεά σιᾶπ βεγεμοίδ ἐξέ γέεαγελες ἄς ἀείκρΑνεα ἐπ, ἀπά Δαρὰ 
Ξιίκατμγε τη εαεῖ ὄγαπολ οἡ «εἴόησε, ἃ ρ᾽εδϑὶῃρ Ὀἱοῖαγε, αὶ ἰοτάεη Ὁγ ἴδε τετὺ 
οἵ τῇς Ξεοοῃά οἰδυδε. 
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Απειδοῦς, ἰογῆδτγ. Οη ,ηοὐ (ξε:4) 5ε6 ποῖεβ οἡ 1 τ. δορηαῖ 
“εη:6 ἰ5 ἐονβγελεησίον πὰ ἴῃ σοπάποϊ νῃϊοἢ (οΙοννβ ΓΒβοσεοια ; 
5εε ποῖε ου 2΄. Τῇα βεςοηὰ οἱ. ἰ5 |ἰἰ. ὀκ2 ἐπ λὲς νεῤμ ᾿ς [ἀεαγέ' ἢ 
“ἐείρείηρ ἱδε. Τῆς ἔοοὶ, ἴπαὶ 15, μανίην ὯῸ ἱῃΚΙηρ οἵ νῆδι ἰ5 

νῖϑε δηὰ ὨΟΌ]6, μᾶ5 ἰδίυουβ 5αἰἰϑέδοϊίοη ἴῃ (ΟἸϊονίης ουὖϊ ἀηά ταδη- 

᾿εϑῦπρ 15 ἰῃ(ο]]Θοἴυδὶ ἀπ τηογαὶ ἐεε Ὁ] 635, το Ὡς τεραγάβ 48 
υυϊσάοτῃ. 

3. Ψίοο δείδὶς ἀΐερτδοο. 

ἍΜ επ « νἱοκεάπεδς οοταςε5 ΒΘ ῃ οοσαο8 αἶθο οοπϊετιρῖ, 
Απά οἱ εἰπβοϊεπος " (οἰ ον; βοοόσγῃ. 

ΘΥΠΟΙΥΤΩΟΙ5, ὈΪΠΑΓΥ (οτ, αυδίετηδιγ- δ᾽ παιγ). Τῆς Ηδῦ. τϑαάϑ : 
τουάεη Ζ{ε τυϊοξεα »ιαπ ἐοηιός, ἐονεός αἴρο ἐοηπέοριῥί, απαᾶὶ τούϊὰ ἀ :- 

“Ὅ7αεέ ἐς σεογῃ. ὙὍῆδ τοδάϊηρ τυϊεξεαάνισες (οΟὈϊαϊπεαὰ ὈΥ ἃ οἴδηρε 

οἵ νονγε]5) ἰ5 ἑδνοσεὰ Ὁγ ἴδε ἰΌσπὶ οὗ Ἔχργεββίοῃ οἵ ἤτγβὶ ο]., Ὁγ ἴῃς 
ϑεοοηὰ οἷ., δηὰ ὮὉΥ [ἢ Ρᾶγαβ]]δὶ Ἰΐῃς ἰῃ 1 τὖ (εσνεός ῥγέαε, “άσπ ἐονιός 
“ἐγ αεε). ---- ΟὗὁἨ τὴς ἴἔγες οἴμοσ πουῃβ οὗ οὖν Ηδῦ. ἴῃε ἢτβὶ δηά 

τῆϊγαὰ ἀσὸ δεῖνα (χργαβϑίηρ οὐδ᾿ β (δοϊηρ τονασγὰ 8 ῬεΓβοῦ), ἴδ 

ϑεοοῃα ἰ5 ραϑϑίνς (Θχργαβϑίηρ ἴῃς 5ἰαϊς οὗ ἴῃς ἀεδβρίϑβεὰ ρειβοῃ). 
ὍὨε τεϊαϊίοῃ οὗ ἴῃς ἤουῃβ οἵ ἢσϑβι οἷ. ἴοὸ δάσο οἴθοσ 18 διηρίριουβ : 
ἴῃε ἐσπήενηδέ τ ὰῦ Ὀκ ἔε]ς Ὁγ ἴῃς νἱοκεὰ ἕοσ οἴδοτβθ, οὐ Ὁγ οἵἴπδῖβ 

ἕον πἰτπι ; ἴῃε βεοοῃὰ β5εηδεὲ ἰ5 νογεὰ ὉΥ ἴῃς ρδγα!]εϊ 5ϑηλ (τῆς 

“σεογη οὗ βΞεοοῃά Οἱ. ἰ5 ἀϊγεοϊεἀ τονατγὰ ἴῃς Ὀδά πιᾶη}, ἀπά ὃγ ϑιιοῖ 

Ῥτονεσὺβ ἂἃ5 ττὖ. --- Το βεοοῃὰ οἷ. ἱπ ους Ηεῦ. «ῇοτὰβ Ὧο 536ι5ίδο- 
ἴΟΤΥ 56η586.0Ὀ Φίρργαζε οδῃποῖ ὃς ἰάκο (ΖΟοκΙετ) 88 -Ξ σλαγιφγωΐ 

εοπάμεῦ (5γιθηγτηουβ Ἡ] τοίεξεάμεςς). Τῆς σουρ]εῖ 15 ὉΥ βοῦς ἢ 
Ὁπαετβιοοα ἴο πηθϑῃ: “ἴῆς νἱο κε τηδη ἀεβρίβεβ οἴμετβ, Ὀυϊ τ ἢ 
τς ἀΐδρταςς πῆ ϊοῃ ἢς ἱπῆϊοϊ5 οἱ Οἴεῦβ σοπλδβ ΘΟΌσῃ ἔτοιι Οἴπετϑ 

ἔοσ. τα," ἃ ἰοσοεά ἱπιεσρσγεϊδίοη οἵ βεοοῃά οἱ. Οἰδοτβ, Γ ΤΟ] ονσίηΣ 

τὰς Οτκ., τεδὰ : “Ώδη τῆς ν]οϊκεα σοπγο8, σοπιε8 4150 σοηίετηρῖ, 

αἴβρταςσθ, δηὰ βςοση," τῇ ἢ 5 στδιητηδί αν δηὰ ταγτῃπ  4}}γ 

ἱπυρτοῦδοϊε. Α 8Ἰ]ῖρῃς οβδηρε οἵ ἱεχῖ ρίνεβ ἴῃς τεδαϊΐηρ οσ 866- 
οῃὰ οἰ. ζ: σμαὶ τοὐϊὰ ἀέρι αν ἀξεργαεςέ αηπαὶ “εν, ἴμαὶ 15, ἢς (ἴῃς 
πϊοκεὰ τη8}}) ἰηβίοῖς [Π686 οὐ οἵἴποῖθ; [(ἢἰ5 (ἰἀθηῦςαὶ! ἰπ 86ῆβε 

πῃ ΕΠΕΙΒοΠ6τ᾽5 τοηάἀογίηρ, Ὀὰϊ ρῥταπιπιδτοδ}ν Ὀεῖῖογ) 5 ἱπιεὶ- 

Ἰιρίῦ]ς, θὰϊ 18 ηοῖ χυϊς ῃδῖίατΓα!. --- Α Ῥάγα]]6] ἴο ἢγβὶ οἱ. ἰ5 ροῖ ἰΐ 

Φ ϑίγδοκ, δ΄. τ ΕἸείδοδος. 1 Οτᾶιϊς, Βίοϊκοὶ!, 
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(ΟΥ̓ δὴ εαβϑὺ Ἵμβδηρε οὗ σοῃβοῃδηΐβ) Μὲ βυρδετυαϊς ἐπεσάσπος (οι, 
2»γ146) ἴον ἀΐεργαξε.: “ Ὑἰτἢ πιο κθάηςββ ἰ5 σοῃίειηρί, τι ῥγιάς 
Β0οΙη." ὙὍὩὴε δηλ ρα οὐ ἀϊγθοϊίοῃ ἴῃ σέσρη τετηδίηβ ; ἔος ἴῃς 
ΤΕΔΘΟῺΒ ϑίνθη ἄῦονα ἰΐ ἰ5 Ὀετῖου ἴο ἴδε ἰΐ 45 (6]1 τουγατὰ ἴῃς Ὀδὰ 
τοδῆ. Οτκ, δπὰ 1δῖ. τεραγὰ ἴῃς ερμέερηϑέ οἵ ἤγϑι οἷ. 5 ἰπῆϊοιϊοὰ 
Ὁγ ἴῃς νἱοκοὰ ; ἴῃ βεοοῃά οἷ. [,21ἴ. τιαῖςε5. Ὠϊτῃ τῆς βυβετεσ, Οτῖ. ἰς 
ἀουδιι!. --- Οἡ εοπήνηρέ, ἀΐεργαζε, τοῦ 866 Ὡοῖδβ Οἡ 12 Ὁ 65. 
Τῆς αἰδποίίοη τηδὰς Ὀγ εἰϊζϑοῦ, (παῖ τῇς γί δηὰ ἰὨϊγὰ οἵ 
ἴῃεδϑς ἴειτηβ ταϊδίς ἴο νογάβ, δηὰ τῆς βεοοῃὰ ἴο οοπάυςῖ, ἰ5 ποῖ 

νμδιτδηϊεὰ Ὦγ ΟἿ. υὑβᾶρο. 

4. Τῆς Ηοῦ. ἰεχὶ τεδάβ : 7: τοοναἷς ο7 α »ιαπ᾽ς νιοιίὰ ἀγε ἀφο 
τυαΐεγες, α Μβοινίηρ ὀγοοξ, α τουελζεργίηρ ο7 τοίράονι. ΤῊΪΒ υῆτε- 
βιτοῖεα 5β8ἰδιθιημεπι ἀοεβ ποῖ δοοογὰ ἢ ἴμε (πουρῆϊ οὗὨ Ρχον., ἴῃ 
ψὨΪΟ. ΠΟ β0ς ἢ ΘΧΟα  θῆσς ἰ5 ἀϑοσι θα ἴὸ τε ἴῃ σοῆστγαὶ (ἴῃ 12} 

ἴὰς τοχὶ ἰ5 ἴο ὈῈ σῃδηρθά) ; ὯΟΣ οδῇ Μὰ ἰδῖκε νη ἃ5 Ξ- “ἴῃς ἰάεδὶ 
τ ΔΏ,᾽᾽ ΟΥ Ῥαῖάρῆτγαβε (Εν. δ.) “Ἰἴ οἰἴδῃ ἤάρρβϑης τδδὶ [ἢ 6 νοτγάς," 

εἰς. --- [ἢ15 ἰ5 ποῖ ἰῃ τῇς τηδηποῖ οὗ ἴΐς Βοοῖὶς. Α5 ἴδμε οουρϊεὶ 

βίδηῃάβ, ἴῃς πάη τηυβὲ Ὅς υδι ἤθεα ὮὈΥ ϑοτης ἴοστῃ ἰἶἶκο “ ροοά,᾽" οζ, 

“γῖδε," δὰ τῃες βθοοηά οἷ. πηυϑὲ ὈῈ τοραγά δα 85 σοοπιϊηυΐϊηρ τἢς 
Ῥτεάϊοαῖε οἵ ἢτβὶ εἰ. Τὸ ἴαϊε βθοοῃὰ οἱ. ἃ5 δὴ ἱπαδρεηαεηῖ 5εη- 
ἴεπος, ἀπὰ ἀεβογίδε ἴῃς τυεζζηῤγίηρ 97 τυϊξρνα ἃ5 ὦ βοισίηρ ὀγοοῖ 
(ΚΝ... 15 ἴο ἱπισοάπος Δῃ ἱπιρσορτγίοῖν οὗ ἰδῆριυαρθ ---- ἃ ἰουπίδίη ἰ5 
ποῖ ἃ ὕτοοῖς ; δῃὰ ἴῃς σεηάογίηρ 2ἀέ τὐογς, εἴς., 4γε ἀξεῤεπεά 
τυαίενγς [τῃᾶϊ 5, οἵ ἃ οἰδίδση, νυ ἢ ἰ5 Ἔχ δυβιὉ]ς, “λέ τυείξεῤγίπρ, 
εἴο., ἐς ὦ Μοιυίηρ [οτ, ὀμόδέῥπψ, τε ἰπεχῃδυβι Ὁ] 6 1 ὄγοοξ (Ηΐϊ2.) 

ΒΌΡΡΟΒΕβΒ ἃ τηεδηΐηρ (“ ἀεερεηθα ") ψῃϊοῦ τἴῃ6 ΗδΡ. ἄοαβ ποῖ 

Ῥεγωλῖ, ἀπ ἴδὰ5 ἰπιτοάυοθβ δὴ υηνατγγαηϊεά δηι 6515 Ὀαΐνε ἢ 

““τηδη᾽5 νοτὰβ ᾿" δηὰ “νἱβάοτῃ." --- Τῆς ἵνο ᾿ἴπη65 οἵ [6 οουρϊεῖ 
ἄο ἠοῖ ἄρτεὲ ψε]1 τορεῖμετ. Α σοπιρατγίβοη {κὲ τμδῖ οὗ ουγ ἢτγϑβὶ οἱ. 
5 ἰουηὰ ἰῃ 205, Ὀυϊ ἰπ ἃ 56η86 ψῆϊοἢ ἰ5 ΠΑΙΑΪΥ ΔρΡρΡ]οαὈ]ς ἤότα: 

ἴδετε ἃ τηδη᾿5 βεοσεῖ ᾿πουρῇῃϊ ἰ5Β σοιηρᾶγεα ἴὸ “ἄδερ ναῖεσ," 85 
Βαγά ἴο (δίῃοτη δπὰ ρμεῖ ροβϑεβϑϑίοῃ οἵ; ἤδγα ἴῃ ζω τυαίεν 15 
ταῖῃμεσ ἴῃ 6 βυιηῦοὶ οὗ ἱπεχῇδυβο Ὁ] 6 ΒΌΡΡΙΥ, ἃ 5658 ὙΒΙοΟἢ ἰ5 ρίνεῃ 

ὈγῪ τῇς ῥδγδὶϊεὶ ἰεσηιβ ἡοτσίηρ ὀγοοξ δῃὰ τὐεβγίηρ. ΤῊϊ5 ἴποχ- 
Βδυϑ. ]ε 655 οδηηοῖ Ὀ6 τηδδηΐϊ ἴο Ὀς ΔΠγηθα οἵ τηξῃ ἴῃ βἝΏΕΓΔΙ ; 

ἴῃς »παπ ταδὶ Ὀ6 ἀεῆποά. 6 τὩδυ βυρρὶυν γίσλήεομς (85 ἴῃ το), 
οΥ εὐῖτε (οἴ. τ3." 163), θὰαῖ τῃδη ἴῃς τυΐράογε οὗ βεοοῃὰ οἱ. ψ}}} ποῖ 
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Ὅς ἀρρσγορτχίδῖε ---- ἰὶ 15 ποῖ ῃδίυγα!υ τεϊδίε ἃ ἴο “τἱρῃϊεδουβ,᾽" δηά, 
τ} “ τΐδε " ἰὴ ἤχει οἱ., ᾽1ἢ ψουϊὰ Ῥτοάυος δὴ Ἰάἀεηϊὶςδὶ ργοροβιτίοη. 

Ἑυτδπεσ, τῆς τότ “επί αίη (Ης. »εαφ97), ἤθη ἰξ 5 υϑεὰ τηρῖδ- 

ῬὨουοΔΙγ, αἰναγβ οσουζβ οἰβονοτο ἰῃ σοηηδοῖοη ΜΓ τῆς ἰάςα οἵ 
“Ἰη6 (δ 1ο 142. 147 1653 7ετ. 215 1η}} ψ 65...0) 68355.5)) δηὰ τῆς 
ἀεδηϊίίοη ἀγε μετε 8115 τὰς σοηῖοχὶ Ὀεϊίογ [ἤδη τυΐεάσνι. ΤΏς εἐχ- 
Ῥτγεββίοῃ ,ρωμέαίη οὗ ἐξ ταῦ ταθδῃ εἰἴπ εν “ ἰουπίδίη οὗὨ Ἰε-ἰνίης 
ὙγΔίο," ΟΥ ““ῬΕΓΘΏΏΪΔΙ ἰουπίδίη ᾽ ; [ῃς ἸΔιῖεῦ 56ηϑε δοοογὰβ πιῇ 

1λς Ῥάγαὶεὶ ὄγοοξ. Τῆς τοδάϊηρ ἤγε, ἰηβιεδὰ οἵ τυϊτίονε, 15 ἰουπὰ 

ἴῃ ἴῃς Οτκ. δηὰ ἴῃ ἃ ἔενν Ηεῦ. Μϑ5. ; [ῃς τοβ πιοην οὗἁ ἴῃς ἰδίϊες 
5 ἢοΐῖ οὗ ρτοαῖ ναἴυς, δΔηὰ ἴῃς Οτεεῖς σεδάϊηρ τοᾶὺ Ὁε ἃ οσοττεοϊίοη 

ἴεν τοῦ, Βυῖ τῆς υϑᾶρε οἵ Ρτον. τηυβὶ ὈῈ δ᾽ονεὰ ἴο πᾶνε 
πεὶρηϊ, Δηὰ νὰ 5μου]ὰ ρεσῆδρβ γεδὰ ἴῃς σουρὶεῖ : 724 τυογας ἢ) 

2Ζὰε τοίε γέ ἀδεβ τυσίεγε, α Ποινίησ ὀὄγοοξ, α ῥεγεημίο γομηίαΐπ, Ὁ 
ἴμδιῖ ἰ5, δὴ ἱπεχῃδυβῖῦ]ς βουτος οἵὗὁἨ σουῃβεὶ δηὰ Ὀ]εβϑίηρ. --- ΟἹ 
«σον 85 δαυϊναϊςηϊ ἴο ζἀοωράζ 5ες ποῖς οἡ το ἷ, 

δ. Δξοϊπεὶ Ἰο81 ἱπ)πδίϊοθ. 

Το ἴλνοτ ἴδε συν ἱβ ποὶ σοοὰ, 

Νοσ ἴο ορργεξβ ἴῃς ἱπποοεηῖ ἴῃ οουτῖ. 

Ιἀεπιίοαὶ ᾿δουρσηὶ στ δη 6518 οὐἨ ἰοσπλβ, ἰςσΏΔΙΥ. Α ἰοσεηβὶς 
βϑγίηρ, Ξε τη} (οἴ, 1η}8) ; γὴν δῃὰ ἐπποζηῖ ἃτὰ ἴῃς ἴοσΤῚ5 υ50.2}}} 
τεηάετεὰ τυῤεξεά ἀρὰ γήρλίεοις τεϑρεοϊίνεϊγ. ανον ἰ5 1ἴϊ.  κῷ 
4“ὲ ὕαεε, ἴμαὶ 15, “ ταῖϑε ἃ Βυρρ)ἰδηϊ ἔσγουη ἴῃς ρστουηὰ ἴῃ ἰοΐκεη οὗ 

ἴανοτ" ([ν. το Μαὶ. τὸ γ᾽ 700 1.3} ψ 825, ἀηὰ ἴῃ νεγὺ δἱοῆς ἰῃ 
σε. τοῖ, -Ξ- σεεεβῆ ; ἴῃς ἱπιρ!οδίίοη ἤογε ἰ5 τπδἰ τῆς ἑλνοτίηρ ἰ5 
πη͵αϑί. --ΤῊς Ηεῦ. οὗ ϑεοοπά οἱ. τεδάβ: “Ὁ οῤῥγέςς (1. δεγπ 
ατίάφ, τἰμδὶ ἰ5, το οὔε᾿β τἱρἢῖ5), εἴς., ψΏΟ. πᾶν Ὅς ἰδκεη ἴοὸ 

τηδδῇ 950 ας 29 οῤῥγέδς, εἴς. (ΕΝ. τηᾶγρ.)}, Ὀαὲ ἴν 15 τῶογα πδῖυσαὶ ἴὸ 
υηδετβιδηα βεσοπὰ οἷ. 85 5ἰΠ}ΡΪ ῥᾶγα!εὶ ἴο ἢγϑθὶ ο1. ΟὔσωγΖ ἰβ 11. 
“μάρνιφη, τὸ ἰοραὶ ἀδείσίοη. 1,Αῖ.: τλαί ἑλοι; »ιαγεεί ἠδεϊησ )γόονι 

2ε Τιωμὰ οἵ γμεδες (τεδάϊηρ γιὰ οὐ γιρλλεομεμέος Ἰηβιεδὰ οὗ γῆγλϊ- 
ἐομ4). Οτκ. (εχργεβϑίηρ ἴῃς ἱπιρ!]εἀ δἀεοῖνε) : πο» ἐς ἐξ ἀοέν το 
2ενυενί ἡμσῆες ἐπὶ ἡμάρνησ. Οἵ τ Κ΄ 218 Απὶ. 2 154. τ 76γ.Ὶ 
22 ΕΖ. 22}2 αἱ. 

ΧΥ͂ΠΙΙ. 1. Ἐ "κ΄; (ὃ προφάσεις, ΞΞ ΓΝΣ,, 85 ἴῃ 7. 144 (ζαρρ. (ἐλ. .86ε. 4, 

5,13}, ΨΕΙΟΙ 5μου]ά, ρεσδρα, Ὀε δἀοριεά; εἶ. 2 Κ. ς7. Ῥοεδί]Υ ὩΣ) “ἰαναάϊεγ εν 
«ῃουὰ ὕε τεδὰ ἱπβίεδαὰ οἵ τη9)γ οἷ, 1638, τῇς ὑ οί ἘΠ ἀρρεᾶτβ ἴο θὲ ἴδκεῃ Ὁγ Θ 
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85 δἰζει οὗ Αοο. --- Ἀἢ τινὰ ὕ02; Θ΄ ἐν παντὶ καιρῷ, ρετὰ. ἔτεε τε οτίης οἵ Ἀ8; 
ὉὩ ΓὋ δ8εὲ [δῇ οἱ τδἰ8 ραβεαᾶρςε. --- ἘΠ γ2Γ}; (Ὁ ἐπονείδιστος, -- “72 οὐ χγδ τ 
(ῶωρρ. 4, 7, 3). -- Οὐ ὁ δυὰ δ βξες ποῖες οἵ Ρίηϊ. διὰ Βδυῃ. --- ὃ. 6 ἄγεται 
(δυρρ]εὰ ὉΥ ἴδε ἰταηβίαϊου) ἰ5 δρραγεηι! βοτῖραὶ εττοῦ ἔος ἄγαται (]86.), διὰ 

ἀφροσύνῃ ἰ5 ἱπιετρτείαιίοι οὗ 3ΗΕ 135 ΓΤ Π, οσ ρετῇ. (ασγ. Βδυπι.) τεργεθεη 

ζω (νΒίο, Βονγενετ, ἴξ ἀοςβ ποὶ σεργεβεπὶ ἱπ Εσοὶ. 1οδ), ---δ. 3! Στ διὰ 

Ῥδ: τεδὰ »λ διὰ 1. --τ τῷ, 10, πρΛ, δὲ βέπεγαὶ ἰετταβ ἔοτ φοπέετωρῖ, ΟΣ ΥΑΥ 

5 ̓ Βδξατα!!ν οἴδη Ἔχρεβϑεὰ Ὁ νγογάβ, βοπχεϊίπμεβ αἷϑο ὉΥ ἀεεάβ; 93εε 1.2 6 Ὁ, 
3 Κ 8317, 628 7, ς1δ, ΒΙ. (πὰ φο τ. ἀου δι }}}γ) τεαὰς νΌχι. --- Θ εἰς βάθοι: 
ἴδ ἰπιφεπίουβ!Υ εχρίδίηε Ὁγ ]ἄφ. ἃ5 τ Ὁ)Ν32 ἐρμο ἐδε ῥοοὶ (ἴοτ ἘΝ Ὁ) κ3}, Ὀπι κὶ 
5 ἀουδιία! ψΒεῖδεν βάθος νουϊὰ θὲ υδεὰ ἴος ὍΝ, ἃ νογὰ πιο δ εἰδενβεσε 

ἴῃ ΟΤ.. ρεγίθςςυ υπάετβίδπβ; οἷς τυϊσδὶ ταῖδες {πῖης οὗ ΡΌΣ; οἴ. βαθὺ ἴῃ ν.", 

ἔ:} ὉβΣ .-- 4. οτ φὰ Ὁ τεδὰ 855 (σε. 3 Ψ ), διὰ ἔοσ πΌ2Π τεδὰ Ὁ (50 

δπὰ βενεταὶ Ηρ. Μ55.).--- ὦ λόγος ἐν καρδίᾳ ἀνδρός, τ- ̓ν 353 “5, ἰᾷ πὶ 
2532 δρρεδῖβ ἴο ἢδυε διείδεῃ ουἱ οἵ 38} 02 (ἴπ Ὃ 21), ἴῃς Ὃ δηὰ ὃ Ὀεοοσζαίῃρ 5 
δηὰ 3 (1,26.). --- ὃ ἀναπήδνει ἵδρ. τερξατάβ 85 εἴτοσ ίοσ ἀνατιδύει. 

θ-8. ἘοοΟΙΐδι απὰ εἰαπάοτγου (ΔΚ. 

6. Τῆε Ἰἰρ5 οἵ ἃ ἔοοϊ Ἰεδὰ δίπι ἱπῖο δἰγίές, 
Απά ἢἰ5 πιουτἢ Ὀτίηρε ΟἹ Βὶπι εἰγίρεβ. 

Ἴ. Α ἴοο]᾽ 5 πιουτῃ ἰ5 Ηἷδ γυΐῃ, 
Αά ἢΐ5 ᾿ἰρ5 ἃ 5πᾶζε ἴο Ηΐπι. 

8. Τῆε πογὰβ οἵ ἃ ἰαπιάεσγει δὲς [κε ἀδίπι ταογβεῖς, 
ΤΕΥ ρΡεπείγαϊς ἱπῖο ἴπε ἱππειτηοδὶ τεςε8568 οἵ ἃ δῖ. 

6. Ιἀεδηοαὶ, ἴεσπαῖγ. Οἵ. 1η}}} τοῦ δλοῦ. 1. ἐονιθ ἑμσ τὐζε, 
Ξε ψαάΐ, εἰς. ; οἵ ἃ 5ἰσῃϊ σἤδηρε οἱ ἴῃς Ηςῦ. νι} γσὶνε σαα (30 
τῆς Οτκ.). 25γέηρε σα ἀΐηε ἰβ 11τ. εαξίε )ογ. Τῆς (00}᾽5 1πουσΒ]ε85 

οΥ τηδ]οίουβ νογάβ ἰηνοῖνε ἢΐπὶ ἴῃ ἀΐβρυῖεβ (Ἰεμαὶ ογ οἴμεγ), πϑίςδ, 
βίπος Ὡς ἰ5 ἰῃ [ῃς ντοηρ, Θη8}} Ρυπἰϑπηςηί. --- . Ἰἀοη σαὶ, Ὀἱ- 
πᾶῖγ-ἰογηαγγ. Οἵ. 125 125 175. Τῆς τπουρῃϊ ἰ5 ἴῃε βᾶπις 88 ἴῃ 
τὰς ῥτγεοδάϊηρ οουρὶεῖ. Αἰμέρ ἰβ ἴο θεὲ ἴαῖκθῃ 85 -ΞΞ “ φτίενουϑβ οδ- 
Ἰατυΐτγ, σγυβίηρ ταϊϑέοτίαπο." Τῆς Ηδ. ἰβ ἴτ.- ὦ “παρε “0 ἀξ 
2εγεον (Ἰἰϊ. σοι), τε “ ἀΐνισεζ,, ---- 8. Οοτηρατίϑοη ἐχρίαἰπεὰ, ἴοτ- 
ΔΙ. Τῆς σουρίεῖ οσσυΓβ ἀραΐη αἱ 2653; οἴ, 1653 γ᾿. Τῆς «,ση- 
“γε ἰΒ οὴς ὙὮΟ τνῃίβροῖβ τρδ]οΐουβ ροβϑίρ, ψΐοῃ, 58γ5 τῇς 

Ῥτονοτῦ, 8 τϑοείνοα Ὁγ ἴῃς ΠΕΆΓΕΙΒ 848 ξαρ  ΪΥ 45 ομοΐος τπογβαὶβ 
οἵ ἰοοά, Δηά, {κα τῃεπὶ, ρ4858 ἰπῖο τη 85 Ὀείηρ, δῃὰ 90 δεςϊς τΠεὶγ 

τπουρῃϊ δηὰ δοϊίοῃ. Οἱ οἴδετς ἰγδηϑἰαιίουβ οἵ [με πογὰ δεσςε τεη- 
ἀετεά ἐἰαίμήν »ιογεεῖς (ϑυο ἢ ἃ5 “ῥογέ οἵ νισεζεγ, ὀέστυς [ΑΝΡ. 
τυσμρζ;} δεγπέηρ, ἐογιηηρ, εἰνιρές, γερογυδα, 507) 3ες Ἵπτῖοδὶ 

ποῖς θεῖον. Τῆς ἴεχὶ ἀοεβ ποῖ Ἔὄχρσεβ8 δὴ δηςΠ6515 ἰῃ ἴῃς ἵνο 
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᾿ἴπες : 26 τυογς ἀγέ “9071 (οτ, γεσεγυεα), πουεγζλσέσες ἐδξν ῥεηποίγα 
(τ. σο ἄρτομ); ἰξ 15. τῆς υδ]γ οὗ ϑνεαῖηθθθ ἰῃ ἴῃς ψογάβ τῃδὶ 
τοᾶῖκοβ ἴπεπὶ δοοερίδϊθ. Τῆς Ηςῦ. [45 [1ϊ. ἰη βεοοῃὰ οἷ. γο ἠστυπ 
ἡριδο τὰ ἑππον ἐλανεόενς 47 δε δεν, ἴὰ δεοογάδπος πῖτῃ ἴπε τηεη- 

Ὥση οὗὨ ἰοοὰ ἴῃ ἤτγβι οἷ. ; [6 ἐχργοβϑίοη δὰς γέζεσσες οὗ α νι ἰ5 
τῶοσε Δρρτοργίδῖς ἴο ἴῃς δοςερίδῃος οὗ ροβϑϑὶρ. Οἡ “μρη67 ἐἀαρη- 
δεν: (Ὠετε -Ξ}. ἐπδεγίοῦ) 5ες ποῖς οὔ 7. Τῆε ῥτονοσὺ βἰτηρὶν βἰδίεϑ 

ἃ ἴδει --- τη ἢ 8 τοδα 655 ἴο 1ἰβίδῃ ἴο τηδ)ἱοΐουβ ἴδ] -- πὶ πουϊ σομλ- 
τηθηῖ. Ἐογ ἴῃε σοποϊυάίπρ ρῆγαϑε οἴ. ζοἷ. 

9. 8108} 16 ἀοείχτιοοίϊνο. 

Ἧς νο ἰ5 δἰδεὶς ἰπ δἰβ υγοτίς 

Ι[ς Ὀτοῖδες ἴο δὲπι ψγῆο ἀεξίσογβ. 

ϑίῃρ!ε βεηΐξεηςς, Ὀἰηδτγ-ἴεγηᾶιγ. Αρϑϊηϑὶ ἱπάοίθηος δηὰ οϑγεὶεβ8- 
Ὧςθ5. ΤΏ ὈΠΙΏΔΙΥ τείδσεηος ἰῃ τύσγξ ἰα ῬΧΟΌΔΟΌΪΥ ἴο ἴῆς ογα πᾶσ 
Ῥγεδά- ἱπηϊηρ οσσουραίίομβ οἵ ᾿ἰΐε, Ὀὰαϊ ἴῃ ἴεζτὰ τῇδὺ μους 41] 

Δῇαδιτβ, οὗ ἐπ εμά3} 10, 5ἰδιεβιηδηϑῃίρ, εἴς. Τῆς 5] οἴ δία] ογ ἱπάοϊεης 

τηδη, ἴῃς Ῥγονετὺ ἀδοίαγεβ, τυΐηβ [Ὠϊρ5 45 εἤεοιυδ!ν 85 ἴῃς βρεπά- 

ΤὨΠΗ͂ ΟΥ ἰγαὶῖοσυ ΟΥΓ ΔῺῪ οὴδ Μ͵ἘΠΟ 56ῖ5 Ὠἰῃλβε] ἴο ἀςσβίτου. [ηάο- 

Ἰεῆος, 485 δὴ οἤξηος δρδίηβί ρῇἢγϑίοδὶ με ]}- δοίην, 8. ϑρθο ιν 
ἀεπουηοςα ἰῃ Ῥτονετῶβ ; 80 ἰῃ 65) τοῦ 125 152 205} λιῇ γ, 5 

4656 (οὗ, Β5. 22." 405. 5). 25γοΐλεν Ξε “σης οἵ 5ἰπι}]8γ πδίυτγε "" 
(50 εογιῤαπέο ἴῃ 285). Αὔΐνε τοάσ ἀδείνογς ἰβ 1ϊ. 5 οσσέσ ον 
(ΞΞ α ἐεαίογ) 97 ἀξείγωεδίοη, ἴῃς τοίδσεῃος ἰ8 ποῖ ἴο τοῦ ετβ δηὰ 
ΣΩΣΑΕΓΙΕΙΒ, Ὀσϊ 5ΠΏΡΙΥ ἴο ἴποβα ψῆὸ ὑγίηρ ταΐῃ οὐ πε ὶγ οὐγῃ 

ΔΙδίτβ δηὰ ἴἤοβε οὗ οἵμειβι Ἐδβῃϊ ἐχρίδίηβ ἴῃς Ὄχργεββϑίοῃ ἃ5 
ταίεττιηρ ἴο ϑαΐδῃ. 

6. Ἄ. Οαἱ 'κ5"; Θ᾽ Ηἰΐ νη", ἀπιπεοεβϑαιγ. --- Ἀ) γλοῦποῦ; Θ᾽ τὸ θρασὺ 
θάνατον; ἴδε Δεῖ ποτὰ 8εεπὶ5 ἴο τερτεβεπῖ ἴπε ἴἧγες ἰδϑὶ Ἰέϊίετα οἱ ΆῈ Οἄς.), 

τῆς τεβὶ 5 ἀουδιέα! : [ᾶξ. δαρρεβῖξ ἴπδῖ (6 ουἱ οἵ πῸ" πιδὰς ποῇ (οοιπραγίηρσ 
918 20), Βδυπι. Ξυρρεεῖβ πΌΠτ (918 γυνὴ... θρασεῖα), ἀπὰ 1ενγ (Ολαίά. 
ΜΨΦ' ὅγι., 8ιν. ΚΓ) ὙΠῸ (ουῖ οἵ 5505); ἴδε τεδαϊπρ' ποπη ἰ8 ἴῃς ταοβὶ ργοῦδδὶς. 

-- 8. Οἱ 1») 8εεὲ ποῖς οἱ 1633 --- Ὦ ὈΌΠΟΓΟ (ἰουμά ΟἹ μεῖς ἃπὰ ἴῃ ἴῃς 
ἀρ! ίοδῖςε εὐαρίει 2633) μα5 Ὀεδῃ νατουδὶΥ ἐχρίαϊποά: τ. ὦ ((ὰ 2633) μαλακοί 
(βίοι εἰδενβετς ἴῃ ῦ τ 11); οἵ. ρῦπ 2825 ἡσήεγ μ᾽ (40 Κιπιῃΐ, Οεὶςτ), πὰ 
ΑΥ̓ΔΡ. ὑπο “00 (Ενν. σοπῖρατεβ Ὁ})), οἵ (Ετδηϊς.) Ατᾶπι. "πὶ σισεεί, ῬοεϑὶΟΪν 
Σ (263) ἐν παρέργῳ τωμδογἀΐμαΐε, ἑμεέάεμίαί ἰΒ Ἰοτε ἴο ὃε ἱποϊυάεά, ἱπ ἴῃς 

βεπεε οὗ γεήρνκα, Ὀυϊ Ξες δεῖονν ὑπάετ τρογί. 2. Ἡ λέεβεν, σεμγσεν (ΞΞ ϑγῦ); 
᾿Α (2638) γοητικοί ἡωρχέεγ:; Ἐπ. δυρρειῖα σοτηρδείβου υῖϊθ Αταπλ. ὉΡῸῚ 85 
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Ῥοβεῖοὶε, ΞΞ πεδρ μεϑν, 85. εἐχριεβδίηρ εἰμεν ἴῃς ἱγδηείεηὶ οὐ ἴδε ἱπειπυδίης 
«βαγαςῖεσ οἵ υγοσάβ. 3. δ 13ν δέ σένγό, νος (ἀπὰ 80 βυβαίδηι δ! 42), 45 -Ξ τη 
“«ἰγίξε; 5ὸ Ἰτυτιδηυεὶ (18 ἘςΌςΒ] ἸΏ), Ἐδϑδὶ τοσεικαΐς (οἴ. οπν, Ηςεῦ. δὰ Ατὔδϑ.) 

οὐ (2633) ἐονεδαίανές, Τἴμετ, ΑΥ̓͂. (δες ἱεχὶ δηά πιδερίη), [,ενΐ, Νδιδοίας ἐξα 
τοῖο γεὶρνε ἐλενετείνες τοομρεάεά. ϑιταϊϊατ ἰ5 δ᾽ 15. (2653) εἰν έξε ἀσισνε, Ῥετὶι. βοσῖθαὶ 
νασϊαιίου οἵ 12 κι (ςἔ, 1ενγ). 4. Σ ἴῃ 358 γο 0", ΞξΞ ἀκέραιοι (ΜΙαἀεἰάοερί ἄεε- 
κοι), Ἶ, εἰνερἑἑεία, Θ (263) ἐξαπλούμενοι, ρετι. ἔτεε τεπάετίηρ οἵ Θδ, ρετῇ. εἴτοῦ 
οἵ ἰεχί. ς. «ϑογί, φίαγ, ἰακίηρ 5.0 85 τὸ πγ; 8ὸ 84δϑὰ. Μίςβ. Ζδεῖς. 6. “ἰ!άδεπ 

(Αδθεὴ Εζγα), μετὰ. ὑἱ ἢ τείεγεσςς ἴο Ατδῦ. ϑγῦ, ΙΝ, οσ οοπηεςῖεὰ νυ ἱτἢ τολίεβεσ. 

η. δωγηίηρ (Ἐπ.) ΞΞ ἀεν μεένε (Ἰἰκε ροΐβοι), ἰδικίῃρ ὉΠ 85 ΞΞ 35. ---τΒε 
οοτηρδσίβου ἢ ΑτδΌ. Ὁγν σισαλίρισ τοίὰ αυϊάέέν βεετας ἴο θὲ ἴῃς τηοϑὶ δδιβίδς- 
ἴον, Βοῦρα {πε τεπάετίης σσέε νεογσεοῖς ἰδ Ῥοδβὶ]ς. --- (δ οὐΐῖ5 ἴδε οουρϊεῖ, 

δυρειταϊπρ 1916, Ὀαϊ νεῖ ομδηρες (Τρ. [46.).---ϑ. ἘΞ) ..), πῖῖὰ τεΐεγεωσς ἴὸ 
οἴδες οἶδββες οἵ ρεσβοῦβ Ὑδ0 ἃζὲ ἀεβίσυοϊίνε. ΟὐἹρίπα!ν ἰξ τᾶν ᾶνε ροϊπιεά 
ἴο δῇ ἱπιπηεάϊαϊεῖϊν ργεσοεάϊης 5ἰδϊεσηεηῖ; ἴῃ ἴῃς ργεδεηῖ οοπηοοϊίου ἴξ '5 ψἢ- 
ουἷὲ εἰσιηίΐβοδηος. 

10,11. Θοὰ δηὰ τϑϑ] τ δὲ ζοσίσϑαδοα. 

10. Τῆε πδιῖε οὗ Ὑδδνε ἰδ ἃ βίτοην ἐοτίσεβε, 
Το νοι τῆς τἱρμίεδους τὰτς δπὰ ἰς κδδίε. 

11. ΑΧἃΔὄ τοὶ τρδπ᾿ δ εϑ ἢ ἰ5 Πἰς δἴτουρ οἰ, 
1 ἰδ πὸ ἃ Βῖσἢ νν}} ἰὼ Πἷ5 εδιἰπιδιίου. 

10. ϑίηρ!ε ϑεηΐδεησς, ἰεσηδιυ (οσ, Ὀἰμαιγ-ογηασυ). Τῆς ἐχρτεβ- 
βίοη πᾶρις ο7Γ΄ γαλενεά, σοτατηοῃ αἰβδενῆεγς ἴῃ ΟΤ. (εχοςρὶ ἴῃ 7. 
Εαὰ. ΕΖε. Εβιἢ. 70 Ὁ [ἀϊϑοουτβα8} σοὶ. (δηϊ.), ἰ5 ἑουῃά ἴῃ ῬῚ. οὔἱγ 
Ὠετε (4 53ϊ:}1ΔῚ Ἐχργεβθίοη ἰῃ 30. Τῆς παρε -Ξὸ ἴῆς ρειϊβοῦ, 
Ὀεοδυβε ἰξ ἐχργοββεα ἢΐ5 δίυσε δηᾶ αι 4}}{|68 (45 δαιν Ὠᾶπλθ5 οοι- 

ταοηγ ἀϊά), ἀηὰ Ὀεοδυβε ἰἢ νΕΙῪ δποίεηι {{π|65 ἴῃ 6 Ὡδπλε νγᾶϑ τε- 
ξατάεὰ (ρεσθαρβ ἰῃ σσηδεαυξηος οὗ ἰἴ5 5 βρη! βολῆς 6) 85 μανίηρ δὴ 
οδἠεοῖίνε εχίβίεπος δηᾶ δ5 ἰάἀδητίοδὶ τὶτῃ 1ἴ8 ῬΟββθββου," δηὰ ἴδε 
Ἰοοσυκίοῃ νι ῃϊοἢ τἴθεπος ἀγοβὲ βυγνίνεὰ ἰῃ ἰδῖος τἰπηαβ σθεη της οἷά 
Ἵἐπιάς οσοποεριίοῃ μά νδηϊδῃεὰ. Ἐνεῖυ Ῥθορὶθ σᾶπιε ἴο δϑϑοοίδῖς 

τ τς δίς οἵ 115 ροὰ 41 {πᾶὶ ἰξ δἰΠυϊεὰ ἴο ἴῃς ροά, ὍΤῆε 
δα Ὑλη ἢ Μνὰ5 βρη ἤοδηὶ ἴο (ῃς [ἐν δἵ [π]5 [της ποῖ Ὀδοδυθα 

τ ννᾶ5 ἃ “ ἱεϊγαρταπητηδίου " οσ δὰ ἰῃ ἰΐ Δῃγ τηγϑίεγίουβ τηδδηϊηΐ, 

Ὀυῖ Ὀεδοδυβε, 485 ἴῃς ῬΙΌΡΕΙ πᾶῖης οἵ ἴῇς πδίοηδὶ ἀεί, ἰἃ τερτα- 
βεηϊδα ἴογ ἴμεπὶ 411 ἰάθδ5 οὗ αἰνίπο συϊάδηςε δηά ῥτοϊεςιϊίοη. Οα 
ἴῃε ρεγοά οὗ ἴῃς ἰβίοσυ ἀυτίηρ ψ Ὠσο ἢ ἴῃς Πᾶπ.6 νγᾶβ σΟΓΩΙΊΟΙΪΥ͂ 
εἰ ρ]ογεὰ 5ες ποῖε οἡ τ. ΤῇΘ ϑβυρειβουβ ποϊίοῃβ γῇ ἢ τεγε 

Φ 85εε ϑρεηοεσ, δοείοί,, 1. 263; Ἰενοῦϑ, ἡηνγοά. 19 ΑἸεΣί. 977 Τεί,, ῬρΡ. 245, 361; 
Βεϊπίου, δε, 97 γέρε. Ῥεορἦες, ῬΡ. φαΐ. 
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Ἰδῖεσ αἰϊδομεὰ ἴοὸ ἴῃς “ τεϊταρτατηγαδίοῃ "᾿ ἃγσε ὑπκηόνῃ ἴο ἴῃς ΟἹ." 
(Οἵ. Εχ. 3}.--- 7 “φύε, Ἰῖϊ. ἐς “ε΄ οπ ἀδρὰ οἵ ἐπ α ἀΐρὰ ῥίαεε, πίετε 
ἢς ἰ5 54[ς ἔσοτῃ ἴῃς δἰἴδοκϑ οὗ δηδιηῖϊςβ. Τῆς ῥγονεγὺ δῇϊττηβ ρεῃ- 

Εἰ τἰμαὶ σοὰ ρῥτοϊεοϊβ τῇς σἰρμίδουβ; ἰξ βᾶγβ ποίη οἵ τῇς ὦ 
τασθδῃ8 εἰηρὶογεά. Οἵ ψ 2᾽γ5. --- 11. Ῥάαγαῖὶεὶ σοταραγίϑοῃβ, φυδῖετ- 
Πδιγ-ἰεσηαγ. Φεαδοη, τ. δίεδμεγε, ἴΆΘη, ἀρραγεπῖγ, ἡπαρίπα- 
δοηι, Ἰλσωράζ; οἵ. Ψ η37, δῃηὰ ποῖς οὐ ΡῬυ. 25. Α δθεῖϊες 
Ῥδτδ θ᾽ βταὰ 15 ρίνεη ὉΥ τεδαϊηρ: σμα ἤξε α ἀξρὰ τοαῖ ἐς ἀΐς γίελές. 
Τῆς ΗδςΌ. ἀρρθᾶγβ ἴο 84Ὁ ἴπαὶ ψεαϊτῃ ἰ5 ἃ ὑτγοϊεοϊου ποῖ τεϑ!]γ, 

Ὀαυϊ οἷν ἴῃ [ἴῃς ορίπίοῃ οὗ ἰΐδ ῬΟββΈβϑοσ ; [15 8 Ῥοβϑϑι ΟΚγ ἴῃς οοτγ- 
τεοϊίοη οὗ δὴ εὐϊῖογ νῇῆο ἴοοκ οἴεηοε δἱ ἴῃς σόϊε δϑογ θα ἴὸ 
ποάϊ ἢ. ὙΝΒΙΟΠενεῦ τοδαϊηρ Ὀς δἀορῖεά, ἴπε σουρ]εῖ 5: ΠἸΡῚΥ 5ϊδῖεβ 
ἃ ίλοϊ; ἴὰὶ 15 ἀου δι] τ μεῖδεσ ῥγαῖθα οσ ὈΪδπηθ ἰ5 ἱπῃρ] δὰ ; οἵ, τοῖ;, 
ἴῃ σις ἢ οὐγ ἤγβὶ οἱ. οσσυτβ. θα τ ἰ5 τορατάδα ἰῃ Ῥτ, βοιηειί πιο 
853 ἃ ἀεβίσα ας βϑουσος οὗ ῬΡοΌΨΕῚ, βοιηδιϊπιεβ ἃ8 δϑϑοςσίδις ἃ τ ἴπι- 
ταοσὰὶ δηὰ ἱττεϊϊσίουβ ῥτάς. ---- Ετοτὰ ἴῃς ΠοἸ]οσδίίοη οὗ νι τε 
ταὶς θδ βυστηϊβεὰ τηδῖ ἴῃ 6 (ΌΤΤΔΕΣ ἰ8 ἃ σουτθοῖο. οὗὨ ἴῃ ἰατοτ, οὐ 
ἃ ὑτοϊεβί δραίηβι ἰξ. ϑυσὶ ῥγοῖδβδιὶ τᾶν ᾶνα Ὀδο δα ἀ δὰ οἵ ἰηβεγίιεὰ 
ὉΥ δῃ εὐϊῖοσ ; ν.1 δἱοοά ογὶ ρίῃδιγ, ἢο ἀουδῖ, 85 ἃ 5ἰπιρὶς τεοοσά οὗ 

οὈϑβεσνδίοῃ. 

12,18. Ῥϑδηροσ οὗ ὑχὶὰθ δηὰ μιϑδί Ἐρθθο}. 

12. Ῥηάδ ρΚοεβ θείοις ἀεβίγυοϊίοι, 

Απὰ Ρείοτε βοποῦς Βυτα ἐγ. 
13. Ηε ν8ο δηβνεῖβ Ὀείοτε ἢς ἤεᾶϑγβ, 

11 ἰ5 (ΟἹ]Υ δπὰ βιαπις ἴο Βίπι. 

12. Απειμεῖῖς, ἰογηδιγ- Ὀϊηατγ. 11ϊ., ἴῃ ἤγβι οἱ., δεζονε αἰδείνμεδοι 
«»ιαπ (τ α νιαπ᾿ς ἀδαγῇ ἐς λαμράδ ; 8εὲ 1613, ὙὍΈδ βεςοπά οἱ. 

Οσουβ ἰῃ 155. --- 18, ϑΘίηρ!ε βϑεηίεηςε, ἰεῖπιᾶσυ. “ἴεαγ-: --Ξ “ ρῖνεβ 

αἰϊεπίίοη το" ; σόσνιξ Ξε “ ἀΐϑρταςς." (Οἱ. Β5. τ, δγξ. 46. ς, 1. 

14,156. Ψαΐϊπο οὗ οουγαρο δηὰ τυϊβάοσι. 

14. Τῆς 5ρίτϊ οἵ ἃ τῦδῃ βυβίαί 5 πιϊϑέοτίυπε, 
Βαϊ ἃ Ὀτοΐκεῃ βρίγὶϊ το οδῃ Ὀεαγὴ 

1ς. Τδε πιἰπά οἵ ἴδε ἱπιεἸ!σεπὶ δοχυΐτεβ ἱςποσίεάρε, 

Τῆε εαγ οὗ ἴῃς νῖβε βεεῖβ αἷϊεγ ἱκηονυϊεάρε. 

4 8εε Βυχί. Ζες. 5. ν. το δηὰ Ὁ οὔ. [τ Ιχ(ν. 2411. 16 “τῆς Νδιια " βδουϊά 
ὍΦ τεδὰ “τῆς παῖηα οὗ Ὑδῃνν ἢ"; [ἢ "“Ὑδανεὰ " 'νῶ5 οπιίεὰ σαμσα γευενεπδίαθ ὈΥ 

ἰδίε ϑεγίρες. 
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14. Τιηρ οῖς δη ἢ εβὶ5, [ΕσΏΑσΥ, τ κ δὴ υηϊτηραϊγεα 5ρὶ Πΐξ ἰ5 βἴτοηρ, 

ἃ ὈὉτόκθὴ βρὶπὶ 15 εὶς." ἘΕὙΔΗΚΘΏΌΕΙΩ, ἰῃ ἤχϑι οἱ]., ηοῖ 50 νεὶϊ: 
ἶ τουὴσ τοοήάες α νιᾶπ σμδίσίης (ΞΞ σΟὨ[ΓΟ}3) δὲς σηρεγ. ρίχτει ἰς 
τῆς ἴπηογ Ὀεΐηρ ἰὨουρῃϊ οὗ 25 ἴῃς 56δῖ οἵ νἱροσ δηὰά σουγᾶρε (85 ἰῃ 
Επρ. “ρίγν 4); ὀγοξεη τ εἰνίοζεη, ἐγωσλεά, ϑιωοίαίὶπ διὰ δέκα» ἅτε 
Ὠεῖε ΒΥ πΟΏυτΩΒ ; ἴὰς τόπάοηηρ γαΐσε μ (ἈΝ. τρδγρ.), ἱπϑιεδα οἵ 
δεαν (ΞΞ ἐπάμγε), ἰ5 Ὦεγα ἱπῃρτοῦ 4016. δέ ογήμης 15 1ἰτ. σἰοξπεέις 

(ΚΡ. ἐηβρν"ἱδ), Ἀδσς υδεὰ οὗὨ Δ βυβετηρ. Τῆς ργονεγὺ τεοογὰς 
ἃ λοι οὗ Ὠυμηᾶῃ ὀχρογίθησς, ἴΠ6 θθῆϑα δοίην : σῆξη ἴῃς βρὶπῖ, 

πΒ] ἢ ἰδ ἴῃς βουτος οἵ βἰσθηρίδ, ἰ5 11561{ οτυβῆςα, ψῆδὶ ΠεΙΡ 15 
ἴδετε ὃ ((ὸγ ἴῃς τμοίοσιοδὶ ἔοστῃ οἷ, ΜΙ. 952), δηὰ τῃ6 ἱπιρ]ςα εχ- 
δοχίδίου 5: Ὀ6 ὕγανς, ἀο ποῖ βυσουτ ἴο τοῦθ. ὙΠογε 15 ΠῸ 

τείδγθῃος ΟΥ 8]]υβίοῃ ἴο ἀϊνίηε δἱἃ. ὙΏοτΙΕ 15 Πετα ἃ ΠΟΑΓ ΔΡΡσΤΟΔΟΝ 
ἴο ἴῃς Οτεοὶς σοποορῦοῃ οὗὨ “ οουγαᾶρε ᾿" 45 ἃ νἱτῖι 6, ἃ ςοποθρίίοη 

Βαγάϊγ εἰβενῆθγε ἑοστηυϊαϊεὰ ἴῃ ΟΤ. --- 15. Ιἀδητῖςα] ράγα]]ο ! !5π|, 
[ΕΓΏΔΙΥ. ΤΉς ἤτϊβὶ οἷ., ἢ νατγίδιοη οὗἁὨ νεσῦ, οσοῖτβ ἰθ ιςἶδ, ἰῃ 

πο ἢ τῆς βεςοπὰ ὁ]. ἱπίτοάυςε5 ἴῃς ,ἴηοὐ ἃ5 σοῃίγαϑί. --- ἤπώοζισεπί 

(δες ποῖς οὔ 15) δηὰ τοΐξέ τὲ ΒΥΠΟΠΥτη5, δηὰ 80 ὥέφιῖγές δηὰ 
σεεξζς αὐήεγ. Τῆς πογὰ σα» ροίῃϊβ ἴο ογαὶ ἱῃϑιπιιοϊΐοη. Α ῥσοζτεϑ- 
βίοῃ οὗ τβουρῃϊ, σις ἢ 85: “τὴ6 ἱπιο! Προηῖ (1μ6 ΠίρθΕΣ ρτδάς οἵ 

ταὶ) ἰγεδαν ροββεββεβ Κπονὶεάρε, ἴῃς νψῖβε (τὰς ἱπίδσιοσ στδάς) 
15 ΟἿΪΥ 5θεϊκίηρ 1, 15 ρτοῦαῦϊε. Νὸο βιοὶ ἀϊδιηοτίοη εχἰϑὶϑ ἴῃ 
Ρχτ. Ὀεΐπνεε ἐμήάρεη απ τοῖς. 

106-18. 1.588] δπὰ οἴδοσ οοπίδεία. 

16. ΑἍἜὄὔ πιδη᾿5 δ᾽ ἢ τοαῖεεβ τοοσὰ ἴον δἷπι, 
Απὰ Ὀτγίηρβ Ηἷστῃ Ὀείοτε ρτεαῖ της ;. 

1). Τδε ἔτεϊ σοσηεῖ ἰδ τίρῃϊ ἴῃ δἷβ ρἷεα, 

ΤΒε σοτηεβ ἴδε οἵδετς δὰ ἰεεί Ὠΐτω, 
18. Τῆε Ἰοῖ ρΡυῖΐβ δὴ επὰ ἴο ἀϊΐβραυῖϊεε, 

Απὰ ἀεοϊάες θεΐνεει ἴῃς τιϊρμῖγ. 

16. ϑγῃοηγτηουβ ῬΔ,Ά}]6 }15πὶ, ἰσσδιγ. ΤΏς ,7 15 ποῖ ἱπιο!]δοῖυδὶ 
εηὐοντηεηῖ," ἃ βεηϑε ἰογεῖρῃ ἴο ἴῃς ΗςΌ. ἴδττη, ΟΣ ἴῃς ὈῬουῖῦ 
ΜὨΙΟῊ ἃ ΠΠΌΘΓΑ] τηᾶη ὈεΘνΟΙΘΠΕῪ ἀἰβρεπβεβ (195), ἐΠεγεΌΥ ραϊπίησ 
{Π6η 65,7 ΠΟΙ ῬὈσεοίβεὶυ ἃ Ὀγίθε, Ὀὰϊ ῬγΟΌΔΌΪΥ, 85 βεσοηὰ ο]. ρρεᾶτβ 

ἴο ἱπάϊοδϊε, ἃ ῥσεβεηῖ τηδὰς ἴο φυγεέσΖ δηὰ ρονεγίαϊ τπεῃ, τβογεὺγ 
1Π6Υ Ὀδοοτης ψ εἰ] ἀἰβροβεά ἴο ἴῃς ρίνει, δἴοσά δΐπη ρσοϊεοϊου δηὰ 

ὁ Ηρ. 8 0 ε. 81. «ὦ 
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αἰὰ, «πᾶ ἢς τῆυδ Πα5 γσόγι, ἃ ἔγες βε]ὰ, ἀςςεββ (45 ἰῇ βεοοῃὰ 11η6) 

ῖο ἴῃεε ῥρσεβϑεηςς οὗ ἴῃε ρδίτοῃ. Οἱ τη. Τῇε ουδβίοτῃ οὗ τηδικίηρ 

5ΒΌΘΒ ῥγεβεηΐβ ἴο ἴῆς γτεδῖ, Θοταπο ἴῃ 5186] δηὰ εἰβενῃεσε, νν85 
ΒΟΙΔΌΪ ῥγεναϊεηὶ ἴῃ ἴῃς ατςεεκ ρεγοα οὗ [εν ]βἢ Ὠἰ βίου ; 566, ἔοτ 
εχ., ἴδε 5ἴοσιεβ οὗ Ϊ]οβερῆ, Ηγτοδηιβ, δηὰ ΗἩδοτοά ἴῃ 708. 4πλ 12, 
4, 2.9; 14,12, 2.--- 17. ϑιηρὶε βεπίθηος, νυ ἢ ἰταρ]εα δη ἢ εβἰ5, 
τοσγηδιγ- δΐμαιγ. 41γ7 ἐονεθν, Ὡς ψὯο ἢτδὶ ῥγοβϑθηῖθ [ἰδ οϑυβα 

Ῥείοσε ἴῃε Ἰυάρε, δηὰ ἰβ πδίυγα!ν ΔΌ]ς ἴο πιαᾶῖζα ουῖ ἃ φοοὰ οδϑε ; 
ἐς γέρλί, τἰῃδλιῖ 15, ἰῇ ἀρρεᾶάσαπος; ῤίζα, Ἰἰϊ. ἀσευσ (ΕΝ. εαΐςε) ; 

2Ζἀε οἱλεν, ᾿ὰι. λὲς πεέρλδογ, ἴῃ6 ΟἿΠΟΙ ῬΑΓ ἴο ἴῃς βυϊῖ ; δ ἀΐσι, 

1. “εαγελεές ἀἶνε, Ἔχδιηΐμ 65 ἢ5 ἀιριτηθηῖ, πα ῥγεβεηῖβ ἴῃς οἴμεῦ 
δἰάς. Τῆς ἤχϑβι ὁ]. τῶν ὃὈς ἰταῃϑβ]αϊεὰ ἀξ τυῖσ ἐς γε ἐπ ἀξ ῥέα 
(ΚΝ. 2, αύελ ἀὲς ἐαμδε βγεῖ) ἐσ χίλι; τΠ6 5εῆβε τεπηδίηβ ἴῃς 

5ΒΆΙΤη6. --- ἢ γᾷ. 446. 1, 8 ἴὰ 15 5βαἰα παῖ τῆς Ἰυάρεα, 50 Ἰοῃρ 85 ἴῃς 
Ῥαγῖὶοβ ἄγ ἴῃ ἢ 5 Ῥσγεϑεῶος, ταῦθ τοραγὰ Ὀοΐῃ 85 συγ, τμᾶὶ 15, 
ταυβὶ ἀϊδιπιδὶ ΟΊ. ---- ΤΏ ῥγονοτῦ Ξῷὸ σμἤ αἰέγανι ῥαγέερι. ----- 
18. ϑγηοηγιηουβ, ᾿εγηδιγ- Ὀΐθατγ. Οὐ ἴδμε εἰ ρ]ογτηεηΐ οὗ τῆς ἐσΖ 
διηοηρ ἴπε Ι5γδ6}1168 8εὲ6ὲ ῃοῖς οἡ τόὅ, [Ιἢ 1} 5 σδβῈ ἴῃς σοπιεπά- 
ἱῃρ' Ρδιῖεβ, ἰηβιεδὰ οὗ σοίῃρ ἰηἴο οουτῖ, ἄῦτεθ ἴο τεῖεσ {μεὶσ ἀἷ5- 

Ῥυϊς ποῖ ἴο δὴ διὐϊϊσγαῖοσ, γσῦο ψουϊὰ ψεῖρῃ ἴῃὴ6 ἀιρυπηθηῖβ δηὰ 
ἀεοϊάς κε 4 Ἰυάφε, Ὀθυϊ ἴο οὗ, νῆο νγὰβ βῃ ρροβεὰ ἴο ογάδσ ἴῃς 
ἀτανίηρ οἵ οςαδίίηρ οὗ ἴδε Ἰοῖβ ἰῃ δοοογάδηος ΜΠ ᾿υβος ; [15 

αἰνίης ἀεςοϊβίοη, 1 δοσορῖςά ἰπ ροοά (Δ, νου]ὰ αἵ οπσς βῖορ σοῦ- 
τεηξίου, ἐνεὴ ἤδη [6 σοηίεϑίδηϊβ ποσὰ 2οζυεγζμέ. Τῆς αυςβῦοῃβ 

ἴῃ πο ἢ τὰς Ἰοὶ ννᾶβ σεβοτιεὰ ἴο ἴῃ ἴῃς ἰδῖεσ [τὴς ψεσα, ἰξ 15 ὑσοῦδ- 

Ὁ]ε, Ἑ“ὨἰςΗῪ ΟΥ τ ΠΟΙ σις ἢ ἃ5 σομοοτη ἃ ΡΙΟΡΕΙΥ τρῃϊ5 οἵ ρηναῖς 
Ῥοσβοῦϑ --- ΡΟΪ 08] ἀϊςρυῖεβ νου] σογλτηοΟΩΥ δε Οἰεσνγίϑε βοῖςά. 
2 εεῤάες ἰ5 ᾿ιϊ. σεβαγαδες, παῖ 15, ρασίβ ἴῃς σοπίεβιδηϊθ, 80 ἴμαὶ ἴῃς 

ἀϊδραῖε ος8568. 

19. Ιἰ ἰς ἀϊθῆου, ἢ ποῖ ἱπιροββίθὶε, ἴο σοῃδῖίσας τῆς ΗςΌ. τεχί. 
1μ1ι.: ὦ ὀνγοΐλον εἱμπδά ἀραίμοί (Ὁ) τλαη α εἰνοηρ εἰν, σκα ἀἰεῥμζες 
ἄγε ἄξε “6 δα» οὔ α ὥννε:. ὙὍΤὨς ἰγδῃβδοηβ σέημεά ἀραΐμο 

(σεακά ρεγβαϊοωςεῖν, ἐμ μγεά, οδεράξα γ δηὰ τὐὰσ γερίςίς, ἐεῖς ἀΐνε- 
σεῦ ἐπ οῤῥοοϊδοη ἢ ἅτὲ φτατωτωδοδιν ἀουθῖδι!. Τῆς ᾿πβεγοηβ 
λαγάξν, εἰγοηρεν, ἀαγαθν 10 ὅξ τυοη, εἴς., Ὀείοσε ἴῃς οοτωρασαῖίνε 

δίψῃ δση, ἂτὸ υηνδιτδηϊοα ; 1 νου] Ὀς Ὠεξοαββαυ, ἰἤ ἴῃς ῥγεοςά- 

Φ 80 Ὁε. ει, αλ. Φ Ἀδβῆὶ, ΕΝ. “1. Εν. Ζόοκ. αἱ 
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ἴῃς νοσὰ βδουϊὰ ὃς τεϊαϊῃθά, ἴο οβδηρε ῥέαπ ἴο ξε (5εε βεοουὰ 
1156). Βαϊ ἀνθ ἴῃθη ἴῃς σοτηρασγίβοη οὗ δὴ ἰηὐυγεὰ ἐπ εηὰ δηὰ οἵ 
ἀϊδραυῖεβ ἴο ἃ ἐοσγιβεα οἰ ΟΥ ἃ ἰοσίγεββ ἰ8 ϑίγδηρεἪε δηὰ ἱταργοῦδυϊε. 
11 ἰδ ῃοῖ ἱτωροβϑίὈϊ]ς ἴπαὶ ἴῃς σουρὶεῖ 5 ἃ ναγίδπὶ οἵ ν." οἵ (5 
Πδαρῖοσ (οἴ. το"), ἀηὰ 5ῃουϊὰ τεδὰ: μἡῴε γίοὰλ νιαη᾿ς τυεαξίᾳ ἐς α 
“ἰόν εἰν, ἀπά ἀξξ γίελές ἐς ἄξε ἐἔᾳισ δαγε οὗ α ὥογίσες:. --- ατῖ.: 

ὀγοζλον ἀείῥεα ὃν α ὀγούδεν ἰς ἴξε α τνονιρ σπα ἐογέν εἰέν, απα ἐς ας 
ἐνοηρ ας ὦ τυεξιγοεπαεα ῥαΐαεε. ΤὨΪϊ5 ἰ5 θεῖος ἔβδη ἴῃς Ἡεῦ., 
Ὅυϊ ἰ8 5111 υπϑαιβέδοζοιγ --- [δῖα ἰβ ΠῸ ΓΟᾶβοὴ ΨΥ ἃ Ὀτοῖμει 
Βεϊρεὰ Ὀγ ἃ ὑγτοίμεσ ββουϊὰ Ὀδ ἴῃ 5ἰηρ]εα οὐ. --- ΕοΥ ἴδε ὅστε οἵ 

οἰτίεβ. δπὰ ἐογίγεββεβ βεῈ 8. 1τ6ὴ 1 Κ.ὶ 45 158. 45᾽ Νεῖῆ. 125, δηὰ εἰ. 
Νονδοῖς, 4γελ. ἱ. 142, 368 ΕΗ. 

10. ὦ ἐκ μεγαλωσύνης, ΞΞ "Ὁ (785.).--- 11. Ὁ το (οἴ. 211) ἀρρδιεηιγ 
ΞΞ “φοπιεϊηΐηρ βτανεά οἵ ἔββῃίοης  "; ἴῃς τρεδηίης οὗ ἰῃς δἴετι ἰς υποετίδία, 
Εταηϊς, βυρρεδβὶβ Ὁ92) ΟΥ̓ »Ό5), ΨΕΙΟΝ ἷ8, ρεσθδρα, ἴο Ὀς δάορίεὰ. ---18, 8) σκ 

παρὰ ποῖ θὲ ουνιιεα ἰπ ἴῃς ἰαἰετεβὶς οὗ τς σαγίτα, πος ΟΝ 20 τοδν θὲ 

Ῥτουουποεὰ 85 οε Μοτζὰ. --- 14, ἸὮ τῦπο; ( θεράπων φρόνιμοι, δοοοτάϊηρ ἴο 

7Δς., Ξξ πγπὸ (οἵ, 195) με τοῖο εαγομεέζν αἰζενεαῖς ἐο Αμε (δες [μ80.᾿5 ποῖε), 
ἬΒΊΟΒ Ετδηΐς. δάορ, τεθείη : τοῖν ἐάηε τεἀλνεείελείναἱ δεεᾶ ρί, διὰ τακὶηρ 
τΔ 85 -- ἀρηζέγ, δαυῖ {δὲ τεβυϊξίην ᾿ἰπς ἀοε5 ποὶ οες ἃ ροοά δημεβὶβ ἴο βεοοπὰ 

μᾶς. -- ἾὮ "κ2) πλ; Ἐν, σέωεσε αὐ ἐγ ατεεπάμνε γαεέζενε. --- 1. Κὶ κ2, Ο κοι. 

Ἐπδεν τοδάϊηρ εἶνε 8 ξοοᾷβ βξεῆβε, Ὀυϊ ἃ οοππεςίίνε ἰ5 πδίυγαὶ, δηὰ σὰ Ὡδουῦ!ὰ 

Ῥεζῇ. τυτῖϊε 3}; 8 1 ΤΊΔῪ δᾶνε ἐδ] δ οὐϊ ὈΥ τεϑβου οὗ ργεοεάϊωρ Ἱ. --- (ὅ ἑαυτοῦ 

κατήγορος, τ- (2 (1 ϑϑτα, 210) οἵ 12 (184. 459).--- 18, ἢ) σὐπ; ΦΘΑΒν σιγη- 
ρός (Ξ σιγηλόξ) 4 εἰν παρε; Ὀεῖϊος κλῆρος, 85. ἴῃ (8 6. 5. ποτε. ΦῊ 4).-- 
ὮΆ τοτν; Οτ᾿ βυρρεβῖδ κὶ} οὐ Ὁ:Ὸ οομδετίανε. --- 19. 3} »υρ) πκ; ὦ (ἐο]οπεά 
ΕΥ̓͂ “ὃ: ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος, Ξε ») πικ, μαρτοῦδδῖε ἰ ἴῃ ἴῃς οου- 

πεοίίοη. Τῆς ἰβοίϊδιεαὰ 5») ἰ5 δυερίοἴουβ; ἴῃς ΝΊΕ, ὁσουΓβ ΟὨΪΥ Βετε, δπὰ ἴδε 

ΟΑ] ἰ5 δἰνγαγβ [Ὁ] ονγεὰ ὉΥ 3 οἵ “7; 6. σοπιρᾶγεξ "ὉΠ Ξξ ὃ 00, ὕαῖ ἴο τὩϊς ἱ᾿ 
ΤΩΔῪ Ὁς τερ] ἰεἀ τ8αῖ ἴῃς ἴνο ἔοιτῃβ ἂγε ἀϊβετγεηὶ (Ετδηῖ..) -- ἰὰ ἴὰς ᾿αϑε οὗ δὴ 

Αςῖ. Ρατῖςρ. ἴῃς οοπϑίγασιίου ἰ6 ροεδίϊς, Ὀὰϊ ποὲ ἴῃ ἴῃς σαβε οἵ Ῥδβδα. Ῥδεῖορ. 
ὅ8εε ποῖε οἱ 1Ἀ ἰδ ν. δῦονυε. -- ἢ τρ γυϑο, [ΒΟΌΡΗ βγπιδοιίοδ!!γ ροββῖρὶε, ἰς Βαγὰ; 
ἴδε πυδειϊτυκϊίοη οὗ 2 ἔοτ Ὁ ἰβ ἕανοτεά ὃὉγ ἢ δαπηὰ ὃὉΥ ΘξΈ,.-- Οὐ Καὶ Ὥστο, 
Ὁ Ὁ)» 10 φες οτἰἴοαὶ ποῖς οἱ 614, --- Ἐ ἴὍπκ τ23; Φ, ἱηνετίηρ οτγάες, ὥστερ 

τεϑεμελιωμένον βασίλειον ας α βννεῖν γμομνάεα 2αίαεε; ἴον τ. (ΑΒκ αἱ) ἴ[δρ. 
που]ὰ τεδὰ μεμοχλευμένον (98 αἰ.) δαγγεά. 

20,21. Ῥονοσ οὗ [80 ἰοπβτο. 

20. Ετουι τὰς ἔτυΐϊ! οὗ τε του ἢ σοταες τοαυΐτδὶ ἴο τοεα, 
Τῆς οαΐοσοαις οἵ ἴδε ἦρα {ΠῈΥ ταυεὶ Ὀεατ. 

21. Ὀεδῖ δηὰ [ἰε δγε ἴῃ ἴῃς ρονεῖ οὗ ἴδε ἴοᾶψας, 
ὙΒΕΥ νἢο υϑς ἰξ πιυδὲ εαἴ ἰϊ5 ἐγαϊῖ. 
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420. ϑγηοηγηιουβ, [οΏΑΓΥ (οτ, αυδίογηδιγ-ἴἜγηϑιγ). Τῆς τπουρῆς 
15 ἴῃδὶ οὗ 12} 12 5, οὐ ψὨΙΟΝ 566 Ὡοῖα8 --- τηΔΠ τηιϑῖ ἴδκε ἴῃς 
οοῃβοαυξηοςοβ οὗ ἰβ νογάβ, ἢ ἢ ἅγα ἤοσε τεραγάςα 48 Ἔἐχργεβϑὶπα 
᾿ἷς τουσῆς δηὰ παῖυγαε. [μἱτ.Ν ονε ἐδς ἡγμΐ 97 α νιαη᾿ς νιοερζὴ λὲς 

δεΐν ἐς βμεά, ἐλε ομέξονις (οτ, φγοάμεῦ οΓ λὲς δἔῥε βέξ ἀν. ΖΦ 
δηὰ δεῖν Ὀεϊοηᾳς ἴο ἴῃε ἤφψυτε εἰηρὶογεὰ (εαϊίηρ) ---- πογὰ8. γα 
Ξρόκβη οἵ 85 βοτμεϊῃϊηρ ἴμδΐ ἃ ταδὴ [66 ἀ 8 οὔ, ἴ86γ, Ὁ {πεῖς οοηβ6- 
αὔδηςδ5, ἀεϊεττηίης ἢἷθ8 ροϑί θη δηὰ (δῖα, [ΠΟΥ Ὁτίηρ γέφεέίαί, ἴοσ 
Βοοά οἵ ἴοσ ενἱ] δοοοσάϊηρ ἴο {ποὶγ ομαγαοῖεσ. Οὐ φεήγονεθ 
(ΞΞ 2γοάμεε, ῥγοάμεξ, 586 ποῖδβ οὐ 3". --- 931. ϑυῃποηυπιουϑ, ἴετ- 
ΠΔΙΥ. ὅ8ὅ6:6 1325. Οοοά πὰ ὑὈδά βρεεοῦ δῖὲ σοηϊγαβίθα ὉΥ ἰδεὶγ 
ταβυϊθ. Τῆς ἀξαλδὰ πὰ ἠέ τὲ Ῥηγδίοδὶ; 8:6 ποῖεϑ Οἡ 47 ο΄. 
“Ἵν ἐπ ἐλό 2οτοεν οὕ ΞΞ: “τὲ αἵ ἴμε ἀϊβροβίοὴ οὗ, γε ἀεαὶς ουΐ Ὀγ." 
Οδυϊίοη ἴῃ 5ρεθοῦ ἰ5 βυσρεβιοα, βίποε ννοσὰὰβ τηΔῪ ὑσίηρ ἴῃς στεαῖ- 

εϑξῖ τηϊϑίοσϊαης (ἴῃ 6 του Δ οη οὗ Θαγῖῃ]γ 116) οὐ ἴῃς στοδίεβι 
βοοὰ ἰοτίαῃς (ἃ ἰοῃρ δῃηὰ ῥγοβρετζοιβ 116}. --- Τῇ βεσοηά ὁ]. 186 
ἩδεὉ. τεδάβ 11τ.ι δεν τυάσ ἔσυε ἐξ (ἴῃς τους), τ ἢ, ἰῃ ἴῃς σοη- 

πεοδοηῃ, οδῃ τηθᾶῃ ΟἿΪΥ 404} τυάο αγέ )οπά ο7 νεΐπρ ἐΐ, Ὀαϊ ἴῃς νεγὺ 

9 ποῖ ῃδίυγαϊὶ, ἀηα (ἢς ἰοχὶ 15 Ῥεσῆδρβ στοηρ. Οτκ. δεν τυὰσ ἐο5- 

“οὐ ἐΐ ἄοεβ8 ἠοῖ ἄρτεὸ ἢ ἴῃς ρεπεγαὶ ἔοσγῃ οἵ ἴῃς «τεαϊςαῖς οἵ 
βεσοῃά οἱ., οὐ νεῖ ἴῃς τπουρῆϊ οὗ ἢτϑὲ οἰ. ; ἰῃς ῥτγεάϊοδῖα ἴο 3 ἢ. 
ἃ 3υυ)]εςῖ 5ῃου!ά Ὀς τοῖν φρΐον φορά, Τῆς βυρρεπίοηβ οὗ Ὠεπ., [πᾶς 
τὰς 12 τηᾶν τείοσ ἴο τοΐάονε, οὐ βΒῃου!ὰ Ὀε τεδὰ γαλευελ, ἃτε ουὖἵ οὗ 
τῆς ᾳυεδοη. Οἵ. Β5. 3)}8. 

22-24. ὙΙΐ6, ποδὶ, ἐτϊοπὰ. 

22. Ἰΐ οπε Βπά3 ἃ υἱές, ἰξ ἰδ ἃ ρίεςς οἵ ροοά ἐοτίαδο, 

Α νον δεβίονεα οἱ Πἶπι Ὁγ Ὑδαπεῆ. 

23. Τῆς ροοσ τρδῃ ἀ8ε5 επίγεδιϊεϑ, 
ΥΒε τίσ τῦδῃ δβυνευβ τουρΉΪΥ. 

24. Τδετε ὅγε ἔπεπάβ ὑγγῆο ΟὨΪΥ 5εεἰκς βοοὶςεῖγ, 
Απὰ ἴδετε ἰ5 ἃ ἔγίεπ ἃ ψ0 β[ϊοκα οἴοβες ἴδῃ δ Ὀγοίδοσ. 

22. ϑγῃοιγτγηουβ, [ασπαῖν (οΥ, αυδίογπδιγ-ἰεγηασγ). [ἀἰ. ἀε τυἦφ 
“ἹΠ"Π»άδς α ευὖΐε (ἴμαῖ ἰ5, ἃ ροοὰ νῖΐδ) ρας σοσα, απ4΄ οδίαίμς γαῦον 
,)ηονι γαλευελ, τιαῖ ἰ5, ἢς ἤπάβ ποῖ ἃ ροοὰ την (ἘΝ.), Ὀυϊ φοοά 
ἐοσίυης, νἢϊς ἢ, βαγ5 βεοοηὰ εἷ., ἢς τηυϑὶ τεβασζὰ 858 ἃ βϑρεοίδὶ ἔδνοσς 
τοῦ σοά, νῇο Ῥεβίουβ 41} ροοὰ ἰοσίυῃς (ποῖ “δε πιδύ, ἴῃ σοῆβε- 
αὕεπος, ἐχρεοῖ ἔανοσ ἄοτι σοά "). Ἐξῦββ: "πᾶν φοηργαέμσης 
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ἀῤριεῦγ, ἐ| ἐς α αυον ονι σοά. Οὐ ἴῃς δβεῃε πεῖ δηὰ οἡ ἴτε 

τοοδηΐϊηρ οὗ φορά (ΞΞ ΠΆρΡ40]6) 88 υβεὰ οὗ ἃ νἱίς δες 12 το} 41} 5 
Β5. 71} 255 26. 15.616 5. .ο (τοδὰ 2γκαδηΐ τυῦ) ; οἴ. δ᾽ Οεἢ. 2" 
ἙΕςεἰ. 9" ((οσ δποῖδμεσ νίενν βες Εςοὶ. η5). Ἐδβῃὶ: “ἢς πῆο δηὰβ 
τῆς ἸΔν7Ί"; ϑαδάϊα 8665 ἰῃ ἴῃς νἱΐς δὴ δἰ] υβίοη ἴο να. --- Οἵ, 855, ἰη 
πῃ ο ἢ οὖσ βεοομά οἷ. οσουτϑ, ἴῃς τοΐεσεμος ἴπετε Ὀεὶπρ ἴο ἔπε δηά. 
ἱῃσ οὗ πιϑάοτω. Ναγηεγουβ 5ἰ γλ 1] δῦ βαγίηρβ ἀγὸ οἰϊεσὰ Ὁγ Μαΐδη..-- 
Τῆς Οτκ. δάἀβ: “Ὡς ψῆο ρυῖβ ἀν ἂῪ ἃ ροοά νὶΐς ρυῖβ ἀΥΑῪ φοού, 
δηὰ με ψ)ο τεϊδϊῃβ δὴ δά υ]εσεβδ ἰ5 ἐ0 8} δηὰ ἀρ ῦΪγ,᾽ ἃ βοστῖθαὶ 
δαάάϊεου ἱπιεηἀεὰ ἴο Ὀὑπηρς ἴῃς τπουρῆϊ οὗ τῆς οουρ]εῖ ουὖἷ ταοτε 
0]. --- 33. Απι ες, ᾿ΟΓΏΔΙΥ (οσ, Ὀἰηδγυ-ἰ ΑΓ). ΤΈΣ 5οοὶδὶ 
εἰηΐηπεπος δηὰ ἴῃς τυάδηθββα οὗ ΤΔΏΠΟΓ Ἡ ΒΊΟΝ βουηεῖίπηα5 δοοοτη- 
ῬδΩΥ νεται, δηὰ ἴῃς βοοὶδὶ ἀδρεπάεπος δηὰ ἢυπιῦὶε Ὀδασίηρ οἵ 
τῆς Ροοῦ τηδῃ --- ραΐ Ὁγ ἴῃς Ὀτονθιὺ 8ἃ5 ἃ ρθῆξσαὶ τυϊς ; [ἢ}]15 τοδν 

Ὅε ἴαΐκθῃ 85 ἃ ἰβ ἸΔΟΥ͂ ἴο ἴῃ τηδηηοῖβ οὗ ἴῃς τἰπης (ρτοΌΔΟὈΪΥ ἴῃς 

Οτεεῖκ ρετὶοα) ; οἵ. 227 Β5. 148.---24. Απιππεῖο, ἰετηατγ. Ηδῦ., 
ἢτβῖ Ἰΐῃς : ΑΓ( νιᾶη φῦ “ ηίεπας ἐς ἐο δε ὄγοζεν [τὸ εγωμελεαῖ, γωΐμεα, 
δὶ 15, ὨΪ8 ὨΟΙΆΣΏΔΙ (τη 5, 50 8 ἔτοτῃ μεὶρίηρ Ἀΐπ), τνῖ}] ΟἿ υϑὲ 
Ἰΐτὰ ἕοσ πεῖς οὐῃ Ρυζροβεβ. ΤΉΪβ ἱπιεγργοϊδιίοη 5 15 Ἴἐχαρρογαϊοὰ 

ἴῃ 118 βιαϊειηθηῖ, ἀο68 ἠοΐ ΟΠΈΓ ἃ ϑδιίδοιοΥυ δης ἢ ο5ῖ5 ἴο ἴῃς 
βεοοῃὰ Ἰΐης, ἀοε5 Ὡοὶ (οἸονν ἴῃς Ῥεβὶ ΗδθΌ. τεχὶ, δηὰ ἰβ ἰῃ ρατῖ ἃ 

ἀουδι} ττδηβ]αϊΐοῃ. ὙΠ οχργεβϑίοη παρ οὗ )͵επάς, «ἰῖὰ τὰς 
86η868 “6 ΨΟ ΡΟ55685685 (ΟΓ, [18 65} ΤΏΔΗΥ (πε 8᾽ 5. ἠοῖ αυϊῖα 
ἴῃ δοοοσάδηος σὰ ΟΤ, ἀβᾶρε, ἴῃ τας ἢ ἴῃς ἀεδηϊηρ πουη δῇεγ 
"πᾶπ βιἰδλῖεϑ ἃ ρειβοῃδὶ 4041} } ΟΥ̓ ἃ ομαγδοῖεσβϑεῖς οσουραίίοῃ (56 

42 1οῦ τ΄ τοῦ 20, 158. 54} ψ 41,2) ; τυ ἱπ Οδη. 465 ἴδε σεέπ 
Φ τὰς βοοῖξ τλϑϑῃβ Ῥτθο βο ποῖ “ τηθη οπηίηρ ἤοοῖϑβ,"" Ὀυϊ “τηξη 
ποβε Ὀυκίποβ5 5 ἴῃς ἰοπάϊηρ οἵ ἤοςκβ." Αρατγὶ ἔτοτῃ τηὶς τῆς 
Ῥάσδ ]ε τὴ (βυρροτγίοά ὉΥ 4 [6 ϑα ττδαϊ 00} ἔάνοσβ ἴῃς τεδάϊηρ 
“λεγε αγέ ἰπβιελὰ οἵ »αη (ἴῃς ἀϊβετεπος Ὀεῦτσεθη (ἢς ἵτο ᾿ς τρδί 
οὗ ἃ νονεἶ), δηὰ ἤτγβι ᾿ἰπὸ τοῖρηϊ Ὀς τεηάεσεά : Ζάεγε αγε ,γίδπας 
,»ν δείπρ ἐγμολεά, τἰῃαϊ 15, σγῇο ΟἿΪΥ Ὀπΐηρ ταὶη. Βυῖ, βἰπος ἴδε 
βεοοῃὰ Ἰΐπε βρϑᾶκβ οἵ ἃ βἴεϑδαγυ, γε 4 0]6 ἔπθηὰ, τε ἐχρθοὶ ἰὴ ἤχεὶ 
Ἰῆς ἃ τείδσεῃος ἴο βιροτγῆοίαϊὶ, αἰ συβυπσοσιυ (ταῖθεσ τἤδη ἴο Ὠυτγί- 

01) “περὰβ ; τὴῖ5 σοίδγεπος ἰ8 ραϊπθα ὉΥ ρὶνίῃρ ἴο ἴῃς νοῦ ἴδε 
ΒοΏδΕ οὗ “ΠΕ αΪγ δββοοίϊδίοη," ἃ 56 η86 ὙΠΟ 5 ἑουπὰ ἴῃ 5Ἔνεσγαὶ 

4 Αἀορίεά Ὁγ Βοδυδεης, Ὠε. ΕΝ, ἀρὰ  τῃς τρδ᾽ τη οὗ στωοάεγῃ ἐχροςίϊοις. 
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Ἀηῃς. Ὑ͵7χε5.," δηὰ 15 δἀορίεἀ Ὁγ [κἥποτ, Μεσοοσ, σείεσ, ΑΥ. Τῆς 

νετθ δὶ ἕοστῃ (ἴ[Ὡς Ργερ. Ὁ -ἰ [πῆῃ. ἴῃ ἴῃς Ηε.) πυϑδὲ ὃς υπάοτ- 
βἰοοὰ ἴὸ Ἔχρσεββ ἴῃς ρυγροβθς δηὰ ἰπποϊοη οὗ ἴῃς “ητεμπαάς : 1Π6Ὺ 
5Βεεἶκ ΟἿΪΥ βοοίεῖγυ, δῃηὰ ἀγὲ ἰουηὰ νδηϊτίηρ ἰῃ {ἰπιε οὗ 5ἴγεββ, Μἢ1]ς, 

ΟὨ ἴδε οἵδε δδηά, ἴετε ἂῖς ἔτίθηάβ νῇῆο βἰδπὰ ὮΥ ἃ πιδῃ ἰῇ ἨΪδ 

ἀασίκεϑδὶ ἀδυϑβ, ἀῃηἀ γε τῆογε ἴο ὃς σεϊϊεὰ οἡ ἴῃδη ἴδε πεᾶγεϑὶ Ὀ]οοά- 

Κιίμβθῦδῃ. ΕἼΘ 45, 588γ5 ἴῃς βᾶρσε, ἅτε οὗ ἘΝΟ 80Χἴβ : Βοῖὴθ γε [δϊσ- 

Ὑελῖο. οοτηγαάεβ, Ὀὰϊ βοιης ἅτε βίουϊ δηὰ (Δ ] ὨΕΙρετβ. --- ΤῊ 8 
ἴεστηβ ἡ ιεημός (Βχβῖ ᾿'π6) δπὰ γε εδη (ἰϊ. υεν, βεσοηὰ 116) σε ἴῃ 
1δεγλβεῖνεβ ΞΥΠΟΏΥΤΩΒ --- ἃς αἰβετεηος Ὀεΐναθη ποῖ Ποῖα ἰῃ- 
τεηδεὰ ἰ5 βυρρεβίεα ὉΥ ἴῃς οοηίεχι. ΤΏ βεοοπὰ Ἰἴης [5 βοπιε- 

ὕτωεβ Ὀδδη υηἀετϊβίοοά ἴο τείεσ ἰὸ ἴῃς Μεββίδῃ. Οἱ. Β5. 65 5 
(Ἐβρθοῖδ!γ ν.Ὁ) 4)". 

80. Β,. οπιϊϊα τᾷ: Ῥτερ. ἱπ υἼϑ, πιο κίησ ἴῃς ποῦπ ἴῃς δυδ)εοὶ οὗ ἴῃς νετῦ --- 
Ῥοδεῖδὶε, θυϊ ὑππεοοββαιγ. --- Τῆς τεδαϊπρ 930 ὧν, βυρρεκίεὰ ὈΥ Οτ. (το τεΐεις 
ἴο 1234) ἰ5. Βεζε ἱπαρργορτίαϊε. --- -31. ἸΗ εἰ. ὅπν; (Ὁ κρατοῦντες, ἴτοτα Ἰπν, 
ὙΠ ἢ δθογὰβ πὸ ροοὰ βεπξα; δ}} οἵμεσ δποϊεηϊ δυϊβογίεϊεβ δπὰ ταοβὲ τροάθτηδ 

ἴοϊον 3}, νυ δῖος σαπ Βδγα]γ Ὀς οτβίπαὶ. Νὸὼὸ βοοὰ ετηεπάδιϊου μα5 θεεῃ βυῷ- 
ξεειϊεὰ; πεϊῖπεν 2» (ὅστε τοῦο αγ τμδγεεί ἐο 44) ποτ οὐ (ἐστε τοάο σένε Ἀφεαὶ 
» 1“) (6τ.) ἰβ βοαιἱβέαοίοι᾽Υ. ἘΒδβῃϊ : “δε ψῆο ἴονεβ δἰβ ἴοῆριις πὰ εἐχεγοῖβεβ 
ΔΒίγαθεϊ ἰὼ ἴδε Ἰανν." ϑαδάϊα: “δοοογάϊῃηρ δ ἢς ἰονεβ οὴς οἵ ἴῃς οἵδε" 
(ἀεδι ον 11{2).. --- 38. ΤΈε ἱπβετιίου οἵ π3Ὁ δες πνν (ΘΟ, 3.) ἰ5 παϊυταὶ, μυὶ 
Ὡδπεσεβδαῖ (οἴ. ΕΚΟΪ. γ38). --- Οὐ ἴῃς οουρὶεῖ δἀάεὰ ἴῃ (δ (πὰ ἰη 953,) ἐεε 
ποῖε οἱ 1815 ῥγονεγὺ δρονς; " (Ὁ]οννβ οἱ βεὶν ἴῃ ποόστὶ οἵ 385, απὰ ἢ 15. ἴῃς 
πδίυγαὶ δητ ἢ εὶς. -- 38. 1 δοκίηρ ἴῃ ΘΑΒΝ, ρίνοη ἰῃ ΘΒ δπὰ Ἡ-Ρ 23. 103. σ(; 
βεε ποῖες οἵ Η-", ΕἸεϊὰ, ἴδ}. --- 394. Ἦ »ηλγπ, ποῖ ἔτοπι »ὺ (αγ. ΄ επ.), οὐ γὺ 

δοαάὶ (Ζδεῖο. α..), Ὀαξ ἔτοπι γι ὄγεαξ. Ἐξεδὰ γιρυτη, ἔτοτα πρὸ (60 6 3..,538). --- 
ἮΈ στ ἰς τεδὰ νὴ Ὁγ Φ' ΗΖ. 1 διγεπδιείη, Εταπὶς. αἱ., ἀπ ὰ ἰβ, ἔτοπι ἴμε ραγαδ]]εὶ- 
στη, ἴο Ὀε δάορίεὰ. Βδεσ (ἰῃ 42. Ογέδ ἴο τε Β- Ὁ εἀ. οὗ Ρτον.) οὔδεγνεβ 
(οι ἴῃς Μδβογδ) τμδὶ τἷ5 ' οὴς οἵ ἴῃς ἴῆγες οσουΐτεποςβ οἵ Φ᾿Ν, ἱπ βίο ἢ 
ν᾿ ἰδ ἴο Ὀς εχρεοῖεα, [δε οἴδειβ Ὀεὶπρ 2 ὅπ). 1413 Μῖς. 610; 5εε Κιπιῃί, Ζιόνγ. 

Ααά., 5.ν. ϑνν.--α Τῆς σουρϊεῖ, {κε ἴῃς ῥγεσεάϊην, ἰ5 τταπιῖηρ πὶ 664 “εἰ, (ουπὰ 

ἐπ Η-Ρ 23 αἱ.; γγτ ἰδ τεηάετεὰ ὉΥ τοῦ ἑταιρεύσασθαι, οἴ. Ὦ, σα τοεξείαέενε. 
ΘΒ 4 “παν ἰσνε; ἀξιμβοί ἐπε ογαεν ἐλαί ἀξ νεῶν δε ἰσυεά, εἴϊμετ ἃ ἴτες τεπά την 
οἵ Ό, οτ Α οοττυρὶ ὅγι. ἰεχί. ΤὮς σοπεϊγιοτίου οἵ 3Η ἰδ μετ ρἈγαδιὶς ἕαΐϊυτε, 
ΞΞ- τι νη, ἐς Ζοΐνερ 10 δὲ (οτ, ἐξ ἐο δξ) γνέμιά, Ιᾳὰ ἴῃς επβεπάεὰ τεχὶ Ὁ 1 [π, 
Ἔαρτεβθες ρύσγροβθς. (Οἵ. οὐϊξίοαὶ ποῖε οἱ 195. 

4 Τατς. [.δἱ. δῃὰ βοσης Οἱὰ. 
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ΧΙΣ 1-4͵ Ῥογοσίγ, ποδί, 0011. 

1. Βεῖϊετ 15 ἃ ροοῖ πιδῃ, ἀργίρδς ἱπ [ἴεν 
ΤΒδη Βε Ὑ80 ἰς ἔαϑε ἰῃ βρεεοῖ, Ἔυδ ἱμβου σὴ Βε 86 « εἰςδ» 

2. Τὸ δοὶ πἰδουὶ τεβεςίοι ἰδ ποῖ ροοά, 
Ης νῆο ἰβ8 Βαβὶγ ἰπ δοϊίου [αἱἸ5 οἵ δἰς δἷπω, 

3. Α πρδη 8 [ΟἹ] γυΐϊῃα Ὠἰξ δἤαϊσγε, 

Απὰ δεη ἢς ἰβ ΔΏστΤΥ πῖῖ ἀοὰ. 
4. Ννεδι δα ὰβ πιδὴν ἐτεμὰς, 

Βαϊ ἴδε ροοζ πιδὴ --- μἰβ (οῃ6) ἔγίεπὰ πϊϊ πάσαν. 

1. σοιιραπϑοῃ, δηιτηεῖς, ἰογῆασγ. [ἢ ἢγβῖ οἹ]., 11ἴ, τολο τοαζξε ἐπ 
δίς ὠῤγίρλδιδες (οτ, ῥενγεεεσι:). δρεεελ ἰβ ᾿ἰϊ. ἄῥε, οὐ ,αῖε (ΚΡ. 
2εγυεν:ε) 866 Ὠοῖε οἢ 2. [ηβιεδὰ οὗ γίεὰ ἴῃς Ηςῦ. μᾶ5 α »οοί, 
Τῆς οουρίεϊ οσουτβ ἀραίῃ δὲ 28', νυ γεελ ἰηϑιοδα οἵ ,ροΐ, ἃ τεδὰ- 
ἴῃς Ὠετα τεηυϊγοεὰ δοῖῃ ΌΥ τῇς Ῥάαγδ]]θ] πὶ οὐ (ῃς οἰδυβεβ (2σσγ 
«νον, γρέολ) δῃὰ ὉΥ ἴῃς οὐν]ουϑὶν ἰηϊομα εὰ Δ Ὁ 6515 ἴῃ βεςοηά οἷ. : 
τὰς φομσὰ ἀξ δε (Ἰϊϊ. αμα ἀξ ἐξ) Ὠδῖυγα!Υ ἱπίσοάυςε8 βοιηείίηρ 
πο πῆς ἀρρθᾶσ ἴο ορροβα ἴδε ὀεζίσγ, Ὀὰὲ ,οἱ σουϊά οηΐγ 

βἰσοηρίῃδη ἴΠ6 σοτηρατγίϑοη. Επδ] ἃ {ΠῚ Κ5 ἴπδὶ γε τὰ5 τὰς οτίξ- 
Ἷπ4] τοδάϊηρ, Ὀυϊ τεϊαϊῃβ “ροὐ οὐ ἴῃς ρτουῃά ἴπδὶ τηϊ5 ἐχργοββίου 

(Ξ λαμράδν) 8 ἃ β8Υποηγτῃ οὗ γίελ 5; αὶ τη 5 5 ΟὈνϊουϑὶν ποῖ 
ἴπις ἴῃ ΡΥ. ---ἰῇς 20ο», τηᾶῦ Ὀς «Κγίράϊ, Ὀυὰϊ Πα ἰ8 ἢδνεσ Ἰἀεπεῖσδὶ 
σὰ τῆς γε σέομσῖν ἀωνιδέ; διὰ ἴπο γίοά, τλουφῇ ἢδ τᾶν ὃς ἀγ0- 
Ζαη2, 8 αἰνσαγβ ἴῃ τηδῃ οὗ ρῇῃγϑίοδὶ τυεσίζλ. ---- ὃ. ϑγποηγτηοῦβ, 
ἴογηδσγ. Αμαϊηϑὶ δος [οβϑηθβθ. ὍΤῃε Ηεῦ. Ὀερίῃβ ἢ [με πογὰ 
ἄδο, νὩϊοἢ 15 ϑἰρηϊβοδηϊ ἤδγα ΟἿΪῪ ἴῃ οᾶβε ἰΐ 'β ἱπϊοηδθὰ ἴο δά ὰ 
ΒαΘα 658: 655 ἴο [4]5 1 (ν.1) 85 ἃ [πίῃρ πο φοραί, διιὰ τ 5 ἰ5 ΠαγάΪῪ 
ῬτοῦΔΌΪΕ. ---ἼΠς ἢἤτϑι Π41 οἵ ἢἤσβί οἱ. 5 ἀείεσῦνςε, 11ξ. εούδέσω 

ξηστυζεαίσε 97 τοι, τῃαῖ 15, “ἴῃ [86 5ου],᾽" ΞΞ τοϊχάσε γοβεοδοη, ἃ5 

ΔρΡΡδδῖβ ἔτου ἴῃ 6 ραγα]]οὶ ἀσοίς οὗ βεοοῃὰ εἷ. ; ἴῃς νετῦ, σε οἵ ὄε, 

ταυβὲ Ὀς ΒΌΡΡΙἰεά, δηὰ “ρει 5Βῃου]ὰ ρεγμαρϑ Ὀε οταϊτοά. Τῆς Ηςδ. 
πογὰ ἴοσ σοι ΤΩΔῪ 4130 τηεδῃ σεὐ οὐ ἀξεῖγε, Ὀὰϊ ἴῃς τεηδεσίηρβ Ὁ 

σε τορι το ποιυζάσε (Ἐπ͵.) πὰ ἐεῖγε τοῖοι γόβεεδοη 
(Η!2.) γε ποῖ ἰῇ δοσογάδπος νυ της ὑϑαρς οἵ ἴῃς Βοοῖ. Τῆς 

ττδηϑιδιίοῃ ζὰσί ἠλε “ον δέ τυίάσωέ ἀμοτυέξαρε (ἘΝ.) 15 ρταπιταδῖ- 
Οδἰν υηῖθηδῦϊε. 80, αἷ5Ξο, τῆς ἰηϊετργεϊδίοη : τσάέη 956 2αγ: πὸ 

γέραγ Το ἀές ἀξεῖγες (ἴμδῖ 15, ἀθηΐθϑ Ὠϊπη56] 411 ρἰθαβυγεβ, ἰῃ ογά ες 

4 80 Ζδοκ. ες. Νονδοῖς 3 Τῆς τεδαΐης γίοά ἰς δὐἀορίϑα Ὁγ Οτάᾶϊς ἀπά Καπερ- 
Βδυρεῦ. ᾿ 
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ἴο δᾶνε ἸΩΟΠΟΥ), “47 ἐς ποῦ χοοαῖ, Βα ΠαΑΙαΪγ ἴὸ Ὀς οδιδιῃεὰ ἴσοτω 

τὰς Ηεν., δηὰ ἰ58 ποῖ ἃ ῥγοῦδυϊε τεβεοῦοῃ ἔοσ Ρυὕ. Τῆς ἰδεῖ ἐχ- 
Ῥτεκβίοῃ οἵ ἢσβὶ οἷ. πηδδῃβ “τοὶ ἃ ροοά (οἵ, βεῃβίὶς, υδεία], μερ- 
4.1) ταἰηρ,᾽"" ὨεΑΙῪ τὸ ησωκοεεοίμέ; Ἐδυ585 ὀξνα φαρεγηιέες ἐαπ 
ορἶν δε λωγρμέ, διὰ ΜΠ  Ἔ οετ᾽ 5 τυλεγε ζεγε ἐς πο ξμοισάεαρε (οτ, 
τεβεςοη), δάεγε ασο (εν Ὁ) φαρεένυιόος ἐξ ποῦ ζοραὶ τὲ στατατωδῖϊ- 
οδΙγ ἀουδιῇι. ---Ιῃ βοοοηα οἱ]. ἐς ἀσον ἐπ σοήοη ἰδ 11τ, λασέες 
τοίζὰ ἀὲς γεεῇ. ---- Ἰἴ τὴς Ῥσονεσῦ Ὀς ἰδίῃ ἰῃ οοπηεοίίοη τ ἢ (Πα 
Ῥτεοοάϊηρ, ἰξ τουδὶ Ὀε ἰπιεγργεῖθα 45 ἀϊγεοϊεὰ μασι ου δεῖν ἀραϊηβὶ 
Βεςά επ8 Ρυγβυΐς οὗἨ ψεδιῖὰ ; Ὀυϊ ἰξ σδατηβ Ὀεῖῖεσ ἴοὸ υπάοτγβιδηὰ ἱΐ 
85 ἃ οοπαειηηδλίοη οἵ [που ἢ [1685 Θαβ ΤΏ 658 δηὰ ὨαβΌ 658 ἴῃ βεη- 
ΕἸᾺ]. δ αΐζς ΟΥ̓ λὲς αὖνε τ νεῖσεες ἠὼὰε »ιαγὰ (5εε 858 7.0 ς).-- 
8. Οοπίπιεά τπουρῆϊ, υδίεγπδγγ-ῖογηαῖγυ. δ μίῃς τ ουεγήμνης 
(ΚΝ. «υδυεγίεξλ) ; αὔαΐγε 15 11, τὐσαν,; Οοά, τ. γαλευεά. Ἐοτ 
ἴδε τιουρῆὶ οὗ, Β5. 1: Θορῃ. Οεά. Οοί, τό93 Η., δῃηὰ οἴπετ ρδτ- 
4}1ε18 ἰὴ Μαΐδῃ. --- Τῆς οουρϊες 15 ἃ οὐ οἴβτα οὗ ἴῃς δἰ]εραῦοῃ ἴῃδὶ 
ἑαϊϊατε 15 ἴῃς ποτῖς οὐ σοὰ ; ἴῃς ΤΕΡΙΥ ἰ5 ἴῃδιὶ (ἢς ἔδυϊὶ ἰ5 τὶ τὰ τηθη 
τὰογηβεῖνεβ --- ἃ ὑσδοῖίοαὶ νὰ οὗ ἀεδιησ τῖϊ ἃ τας ῃ-ἀεραϊεὰ 

ηυεδἤοη ομασαοϊεγϑης οὗ Ῥι., δηα βίδηάϊηρ ἰὴ πιδικεὰ Ἴοπίγαβι 
γε ἢ} τῆς 11π65 οὗ τπουρῶῆϊ οὗ ]οὉ δηὰά Ἐσο]εβἰαϑῖςϑ. --- 4. Απεῃεῖς, 
υδίοσηδιγ-ἴεγηαγ. ΟἿ. ν.Ϊ δηὰ τ4 Ὁ. Τῆς δβεοομά ο]. ΤῊΔῪ 4]50 
Ῥὲ τεηάδετεὰ : δἔέε 20ον ἷς σεραγαϊεα ἥγονι λὲς εκ (δο ἈΝ). Οὐ 
τὰς τεττὴβ τυεαύζὰ δηὰ 200), 5εὲ6 ῃοῖεβ οἡ 1᾿ἷδ σοῖς 

δὅ-Ἴ. ῬοΥΌΤΥ, ΕΙΘΟΣΑΙΣΥ, ῬονοΣΊΥ. 

5. ΑΔ ἔαϊδε νἱϊπεδδ νν1}]} ποῖ 5ὸ ππρυπίεμεὰ, 
Ηε νψ8ο υἱΐετε 1165 ν}}} ποῖ ἐβοδρε. 

6. Μϑδηγ β8εεῖς ἰῃς ἔλνοσ οἵ ἴδε ᾿ἰθεσαὶ ποϑα, 
ΑἹ] δἵε ἔγίεπάβ ἴο πὶπα ψῃο ρῖνες. 

ἡ. ΑἸΙ τῆς ροοῦ τηδπ᾿β Ὀγεῖβγεη μαῖα Ἀΐπὶ --- 
Ηονν πυυςἢ πιοτε ἀο δὶ5 ἔτίεπὰβ βἰδηὰ αἱοοῦ! 

δ. Ἰάεπῆςδὶ ἰπ Ἰπουρθϊ, [ογηασυ (ον, Ὀϊμδιγ-ἰἜΓΏΔΙγ). ΕῸΓ ἴῃς 
Ἐχρσεββίοῃβ 566 6} 145 5 δηὰ ν." Ὀεϊον, οἵ πιο τ ΐ5 σουρ]εῖ ἰ5 ἃ 

ἀουλὶεῖ, ἀπ μετα ποῖ ἰῃ ρῖδςς ; ἴῃς σείεγθησς 18 ἴο ἰεραὶ ργοσθδά- 
ἰηρβ, δηὰ τῆς σεται ΠΥ οὗἨ ραηίβῃτηεηὶ [8 δβητιηςα 48 ἃ βεῃεσαὶ ταὶς 
---ἃ τεβεηοην ἴο [Π6 ͵υβῖςς οἵ ἴῃς σουτῖβ οὗ ἰανν οὗἨἁ τῇς τίτης. --- 

6. Ἰάεηιίς4] ἱπ βεηβθ, νὶτἢ ἱπογετηεης οὗ Ἐχργοϑβίοῃ, ἰογηδιγ. ΤῊΣ 
28 
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ἰπάεδηϊα »σην ἰ8 πεϊρηϊεηεὰ ἱπῖο ἴῃς ἀεβηΐϊς αὐ, δορὰ (δὺς 
τοοοῖνεβ ἴῃς βυρρεδίοη οὗ υῃίνεσβα! γ. οδὅσεξ ,ζὴς ἴαυον ἰ5 'ἰϊ. 
σδοζε (οτ, “ννισοδά) 26 γαξέ (᾿Ατεββὶ ΡΥ) οὐ »παξε τὰς γἼαεέ «οἱ 
(ξθμῖὶς, ἔδνοσδῦὶθ) ; 56ες ἴοῦ 11 ψΨ 4.1 1 Καὶ 135 ᾧ τοῦ, εἴς. 
ΤΒε (ταηβίδιίοη ἀδεγα (ἰϊτ. τοὐμέηρ) ἰ5 βυρρεβίεα ὉΥ τις ραγα]]εὶ- 
βηαι, μυαῖ τῆς Ηεῦ. ποτὰ (παα1θ) τοδν α]5ὸ Ὀς τεηδεσεὰ δοάσμίσας 

(Οστκ. ζέρρε) οὐ ποδέδ, 866 Ὠοΐεβ οὐ 8. 177. 5. Τῆς τείεσγεηος ἰς5 
ῬΙΟΌΔΟΙ ἴο ἴδε τωυπίβοεπος οὗἁ ἴῃ το Ὀχίναϊα ταδῃ ΟΥΓἹ Άῥγίδος 
προ 5665, ΌῪ σι ἕβ, ἴο διϊδοῃῃβ. τηθῇ ἴο ἢϊ58 ῬεΊβοῦ δηὰ ἢἷ8 οδυϑε -- 
δυο ἢ νγᾶβ8 ἴῃς τηοιῃοά ἴῃ δηςίθης ρο τοδὶ δὰ 5οοῖδὶ] 6. Α πποσὲ 
ξεμοσαὶ τεΐεγεπος ἴο ἀη536 5} ΠΈΣ 15 ροββίθὶθ, ὈὰΣ (ἃς ῥτου- 

φεῦ ἀρρεᾶσβ ἴο οοῃϊεπιρίαῖς ἴῃς ϑοιλενμδι σοιταρί ΟἿ ᾿ϊΐς οὗ ἴδε 
Ἰαῖοσ ρεποὰ οἵ 7υἀαίϑῃι. ---Ἴ. Αἄναηος ἔἴοπι ἴῃς 688 ἴο (δε 
διεδῖεσ, ἴεγηδιν (ΟΥ, [ογΏΔΙγ-αὐδίοΓΏΔΙΥ, ΟΥ, ὈΪΏΔΙΎ-.ΓΠΔΙ). 
ἴσίς ἴ5 ἴο Ὀε υπἀειβίοοα [ἰτΟΓΑΪῪ ---- ἃ ῬΟΟΙ πδῃ, 88 ᾿ἰκοὶν ἴο ὃς 
Ῥυγάδηβομης, εαϑὶὶγ Ὀδοοτηθβ δὴ οὐ͵εςὶ οὗ ἀεϊεβίδιίου ; ὄγεδάγεπ 
τ Κι βίο! ἰῃ Ὀ]οοά, ἀμὰ γηίεμας ἅτα δϑβοοίδίεβ, ποῖ Ὀουῃαά Ὁγ ἴδε 
τίε οἵ Ὀϊοοά, πθοβε θη ἀβῃ!ρ 18 βυροσῆοϊαὶ δηὰ υὑπῖσαθ. [ἱ ἰ5 
δϑϑυτηςἃ ἰῃδὶ Ὀ]οοά- Κι ῃϑηθη ἀγα υηάδι ῥτεδῖοσ Οὐ ψαϊίου (μδη 
ξδηάβ ἴο δεΙρ. 

Αἱ ἴῃς επὰ οἵ τι ῖ5 σουρὶεὶ τ Ηδῦ. [88 ἃ ᾿ἰπε το ἰ8. ΠΟΝ 
τπίηι6] Πρ τ ]ς, τεδάϊηρ [ἰϊ. ἀφ τυὴσ ῥμγωες τυογαῖς, τε} ἄγε ποί 
(ΗεὉ. πιᾶγρ. λὲς ἡὰεν αγέ), πϑϊο ἢ ΕΝ. ἰῃϊεγρσεῖβ ἃ5 τηδδηΐηρ ἀέ 
[ἴδε Ῥοοσ τηδη} ῳγεμείά ἑάερε τοῖτὰ τυογαϊς, δε ἐλέν αγε σοηξ, ἃ 
86ῆ86 ΨὮΙΟὮ ἰ5 ποῖ οοηϊαϊηδὰ ἰῃ ἴῃ6 ΗδΌ., δηὰ 15 ἰοσοθὰ δηὰ υπηδί- 

ατὰ] ἰῃ ἔοτι (ΕΝ. πιαγρ. ἰ5 οοσσεοῖ ἌἼχοερὶ ἴῃς Ὄχργοββίοῃβ τολέλ 
γέ ποωρὰ δπὰ ἀξ ῤῥωγεμοά). 1,.Δῖἴ.: ἀξ τοὴο ῥωγεεός οπὲν τοογαϊ 
σλαΐ λαυε πορλέμρ, νεῖ 185 ἰπις}]ρ 10]. (Ἰπουρἢ οὶ ἃ τεπά σης 
οὗ ουὖζ Η-Ὀ.), θαξ ἴῃ ἐχργαββίοῃ ῤιγεως τυογας 5 βιτδηγε. ΤΈΣἪ 
Ἰίῃες ἀρρϑᾶγβ ἴο Ὀς [τ οοττιρῖ γοιηηδηΐ οὗ ἃ ἰοβὶ οουρϊεῖ, δπὶ ἰξ ἰ5 
ΒαΤΑΪγ ροβϑίθὶς, τ Οὐγ ρσγαϑεηϊ ταθδῃ οὗ ἰηίοττηδίίοη, ἴο τοοονεσ 
τῆς οτὶρίπαὶ ἴοστω. 

8,9. Ἡ Ιράοτι ἰδ ῬγοδίδὉ]ο, ζα]δοπθει ἰδ ζαΐδὶ. 

8. Ηε νο δοχυίΐγεβ ἀπ ογειδπαϊηρ ἰ5 ἃ ἐτἱεμὰ ἴο δἰπιροῖζ, 
Ης νδο {οἴϊονα νίβάοιι « νὶὶ}]» γεὶ ψοοά. 

9. ΑἍ ὔἔαϊκε νῖϊπεβ5 ψν1}} ποῖ ἐβοδρε, 
Ης νῦο υἱζετ5 [165 νε]}} ρετγίβῃ. 
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8. ϑγηοηγιηουβ, Ὀἷπατγ- (οτ, αυδίεγηδιγ-} ἴοίηδιγ. μαγεία» α- 

ἐπ, 'ἰτι λδαγί, τε ταὶμά, ἱπιοὶἸθοῖυδὶ ρΡεγοορὕύοη, νῖϊῃ τεΐεσεηος ἰοὸ 
41} τῆς δῇαϊσβ οἵ "8; (ἢς βᾶπης ἰάεα ἰ5 ἐχργεββεὰ ὉγΥ τοίίονε, ᾿ἰϊ. 
““ Δρρσεβεηβίοῃ, σοιῃρσε βθῃβίοῃ, ἱμϑιρας" (5ες ποῖς οὐ 23); ,»»ἐ: 
ἤστος - φγέρεγϑές, ῥαγε ἄμε γεραγ 109; ἐς α ἡγίεμπα ἐρ (οτ, ἐσσε:) 

δεένοῦ (Ἰϊ. ρυες ἀξΐς τοι) τ “ Ὧδ5 τεβατά ἴοσ ἢΪβ οὐγῃ ἰηϊεγεϑῖβ "" ; 
85 Ρῥτεάίοαϊῖς οἵ βεοοηά ο]. ἴ[ᾷς Ηεῦ. μᾶ5 Ὁ Μηδ (οσ, γε) ροοά, 
ψΓὨΪΟἢ ΤΩΔΥῪ ὃς υπάειβίοοα 85 ΞΞ “15 ροϊῃρ ἴο μεῖ," εἴς., Ὀυϊ ἃ 
ϑὲ τρίς οἤὔδηρε οὗὨ ἰεζίοιβ ρίνεβ ἴῃς Ὀδίο ταδαϊηρ τοῖδ γε; ροσά 

Ξε “νπῶρδὶ 15 δἀνδηίδρεουβ." ΤὨς 56Ώ56 ἴβ5: ᾿ῃι6]]δοῖι 4] ἰηβίρῃς 
(ΞΞ οἰδάσῃεββ οὗ ἰπουδηϊ, σοοά 5686) 158 Ῥτοδίδο]ς ἴῃ τα ϊ5 ̓ἰΐς, ἴῃς 

ΤΩΟΓΑΪ 45 ΜΠῸῚ] ἃ5 ἴῃς ρῇγϑίοδὶ [τ Ὀεΐη ῬγοῦδὈΪ ἱποϊυάςά ; οἵ. 
4.5} εἴς. ---θ. ΘΥποπυπιουβ, ἰοσπατυ (ΟΣ, ὈΙΠΑΙγ-ἴεγπασγ). Τῆς 
ςουρ]εὶ 5 ἃ νατίδιίίου οὗ ν.᾽, στὰ τὰς δίσοηρσες Ἔχργεβϑίου 2εγέελ ἴῃ 
βεοοῃά οἶδυβε. 

10. ὙΤΘΑΙι δπὰ μόνγοσ δαβίὶ ΟἿ [86 ΜἩΪῤΡῸῸ διὰ 186 ἔγθο. 

Ταχύ ἰ5 ποὶ ἃ διτπρ ἰΠΐπρ ἔοτ ἃ ἴοοὶ, 

Μυοῖ 1ε85 ἔοσ ἃ 5ίανς ἱβ τιϊε ονοῖ ῥτγίποςβ. 

ΟἸΙἰπλαχ, ἰθσηασυ. δζδηρ Ξε σῤῥγοῤγίατε (Δοῖ ΘΧΔΟΙΥ “ἐερῖν οὐ 
δεεονιἶηρ).; 866 17 χ6᾽. ὙὍὨδ ῥγονετὺ σοιαραγεβ ἴνὸ [πϊηρθ ἴῃ 
πο ἢ ἴποσε 18 ὩῸ ῥγορτεῖν : ἴῃς ναῖας ἀπά υδ6 οὗ ᾿υχυσγ γε ἠοῖ 

ππαετβιοοά ὈΥ δῇ οὐνῖμ8β6, υπουϊ ναῖε τηδη, ταῖῃοσ ἰὲ ἀσνεῖορϑ Ὠἰβ 

Ὀδὰ αυδιῖῖε5, αηὰ ἢς Ὀεδοοπηεβ τί ἀϊουϊουβ δηὰ αἀϊθρυκιίηρ; δπὰ ἃ 
βίανε, πὶῖῃὰ 411 ἴῃς νἱοεβ οἱ ἃ 86σνὶ]α οἾ255, εἰεναίδα ἴο ροϊϊοαὶ 

Ῥονοῖ, 15 ΠἸΚοὶν ἴὸ Ὀδοοιης διτορᾶηῖ δηὰ ἱγγδπηῖοαὶ. θα ἢ ττὰ8 
οἴϊεῃ δοαυϊγαά ὈΥ͂ τιθῇ τ γα δὰ ἱητε]]θοῖυιν ἀ8]}, ἀπὰ τὰς ῥτο- 
ταοϊϊοῃ οὗἁ 58ϊλνεβ ἴο ρίδοςβ οὐ δυϊπου Ὑ τγγὰ8 Ὡοΐ ὑποοϊωσηοη ἴῃ 
Αϑιαῖὶς ἀηὰ Αἰπίσδῃ ψονογηπηθηῖβ (ϑίγδοῖκ σείει ἴο ἴῃς τόϊς ρἰαγεὰ 

ΌΥ͂ εὐῃυς 5) ; οἵ. 2053 Εςο]. τοῖ ΒΘ. 11᾽. Τῆς ,ροὐ οἵ ἢγβι οἷ. τιν 
Ὀε ἰάδητςλ] τὰ τῆς ἔστε οὗ βεοοηὰ εἷ., Ὀυϊ 185 15 ποῖ Πδοδββασγ. 

Οἱ τς οἴδεν δαπά, 8ἰανεβ βοιηθμιεβ ὑγονδα ὄχοο! δηϊ βονθγποῦβ ; 
οἴ. τη} 1τ45..--- Οὐ ἴῃς ροπίξου οὗ ΗςΌ. 8ϊανοβ 5εῈ ποῖδϑ οὔ τιΐϑ 
12 λλ᾽.5 

Φ Οἱ Ἰοῦ 419 [403], οἵ νδίομ, δονευεσ, ἰὶ οδαπδοὶ 6 ἰηίειτεὰ δαὶ ἴδ τοϊδοα 
οἵ εἰδνε ἰὸ δὶς πιδϑίοσ τγδβ Ὀαϑεά οὔ δὴ δρτϑοεχιδηὶ ροϊνγοθ ἴ86 ἴνγο. 
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11. ῬοΣθοδσαμοο ἰδ Ἡ66. 

1 ἰδ νυϊἱβάοσω ἰῶ ἃ τῶδῃ ἴο ὃς εἷονν ἴο δηψεσς, 
11 ἰς Βἰ5 ρίογυ ἴο ραβα ουεζ ἱγαπδρυεξδίοῃ, 

ΘΥΒΟΏΥΙΏΟυ5, ἴΕΓΏΔΤΥ (ΟΓ, αυδίογηδιγ-ἰἜΣη81}. ΟἹ ευξεαρηε, 
Ξε “βουπῃὰ β5εηβε, βεὲ ποῖς οἡ 12᾽ (ἴῃ 3) ἴῃς τεχῖ ἰ5 ἱποοτεςῖ) ; 
τῆς οσουρϊεῖ ἰῃ ἴῃς ΗςΌ. ἰ5 11τ: ὦ »αρ"ς τοϊράρνε αἰο7εγς ἀπε ἀπρέγ, 
απο ἀξ ρέον (ΞΞ ἴῃαϊ οὐ νη ϊοῃ ἢ6 τλᾶγ ῥγιάς ὨἰπιβεὶΓ) ἐς ὅσ Μα6:, 

εἰς, ; τὴς ττδηβίδτοη σίνεη ἀρονς 5 οδίδίηθα ΌὉΥ οὐδηρίην ἴῃς 
γόνα] οὗ οἣς ποσὰ, ἩΠΕγΘΌΥ νὰ μαΐῃ ἴῃς ἐχδοὶ ρδγαδὶ]ο] ϑπὶ ν δέ 
σέσιν (ΞΞ ὦ γεν)... ὦ 26ς, σοττεϑροπάϊηρ ἴο τῃε οἴδεσ ρασαὶ- 
16] εἐχργεβδίοῃβ 5 »ηπ᾽ τοίάσνρε . .. δὲς ρώγγ. ΤὍΤῆδ βξᾶπις 

τουρμῖ ἰ5 ἰουπὰ ἰῃ 14}. 5, ἀῃὰ οἵ 2:5. 3 Δηὰ Εςο]. 8... Ἐογρῖνε- 
6585 Οὗ ἜΤΟΙΒ Δηα ἱπ͵υΓ65 15 ἤεῖς τερσοβεηϊοά 85 ἃ 5εῃ5:0]6 τπίην, 
ῬτΟΌΔΟΙΥ Ὀεδοάυδε ἰξ Ῥγοπιοῖθβ βοςίδὶ ρεᾶσε δηάὰ με]! θεϊηρ ; ἔδεσε 

ΔΡΡΘΑΙ5 ἴο Ὀδ ΠΟ Γεΐδσεηςς ἴο ἀἰϊνίῃς τενγασά, ἰπουρῇ ποτα τᾶῪ ὃς 
8ῃ ἱπιρ]] Δ ἤοη οὗ πιοσαὶ ἰδανσ.0 ΕῸσ ἴῃς ἐχργεββϑίοῃ 4455 συέν ὅσαπε- 
“γεηείοη οἴ. Μὶς. η}8. 

12. Α Χἰπρε ΔΗρῸΣ 18 ἀτγϑαᾶζαὶ, πἷ6 ζανοσ ταϊγοείηρ. 

Τῆς ντδίῃ οἵ ἃ ἰκίπρ 15 {ἶς ἴῃς τοασγίῃρ οἵ ἃ Ἰΐοῃ, 

ΗΔ.» ἔανοσ ᾿ἴκκς ἀενν οὐ νεβεϊδιίου. 

Αποιδεῖς, ἰοσηδσυ (οΥ, αυδίθγηδτυ-ἰ Ἔτη τυ). Τῆς ἢτβὶ οἷ., τῇ 
εἴδηρε οὗ οὴς ψοσχὰ, ὁσοῦγβ ἴῃ 20, οὐ ψῇῆϊοἢ 866 ῃοῖς ; 5ἰτηῖαγ 

ΤΕίογθοαβ ἴο σογαὶ ροόνψεῖ 866 ἰῃ τ6}" 285 Εςο]. 8.5, ΤὨε ρίεΐυτε 
οἵ ἴῆε Κίηρ 5118 τηδὴγ ρετοάϑβ οἵ Ὠἰβίοσυ, θαϊ ραγιϊου]ασὶν ἴῃς τἶτης 
ψΏδη ἴῃ6 [ἐπ μδαὰ ϑρθοΐδὶ γεάβοῦ ἴο ἔδασ ἴῃε οαρτίοςβ οὗ ἰογεῖρει 
τυ]εῖβ. Τῆς ποσὰ τοηδοσοὰ ὉΥ φερείαδονη ἰμοϊα 68 ρταββ, Πεσὺβ 
Δηα σεταδ]5. 

ΧΙΧ. 1. νναπίίηρ ἰὰ ΘΡΑΒΟ, ΦΗ ,κό αε'. Οοιιρὶ. Η-Ρ 23. 103. 253 Ξ- Ἐ!.-- 
ἮΔ "05; 35. κ τΣ, Ἐ, δένες (Ῥαϊ δἀὰκ εἰ ἐκεέβίενις δὲ ἐεπὰ); τεδὰ "τῶν, νῃὶςοι ἴῃς 

Ῥϑγα]]οἰἴδπὶ ἱπιρετγαι νεῖν ἀετιαπ 5, Τὰς ἐμεήρέενς οἵ Ἐ, ἀπὰ ἴῃς κῦρο οἵἉ βοῖως 
ΜΒ5. οἵἉ ΚΞ ἀτε οοττεοϊΐοῃβ δῆεν 33. ---- Εον ἘΠ) υγον 66 πᾶνε τσαγς, ἡ ΟὮ ΤΡΔΥ 
ες ἔτεος τε ετίηρ οἵ 3, οἵ πιὰῦ τεργεβεηὶ ΗςεΌ. 5501 (οἴ. Ρίπϊς.). --- 3. Γ,3οἰκίησ 
ἐπ ὥπΑΒΟ; Ἡ-Ρ 23 αἱ. τοέῤδοιι δνεοτοίεάρε ο77 ἐὰε τοι ἐλεγε ἐξ πο φσνοα; 58 ν᾿ 
δε τοῤάοιί ἀνεοιοίεαρε εἴς. ἐξ πο βοοαῖ; ϑ6φὰ. ΟοτΩΡΙ. τούδσοέ ἀνεστοϊεάρε ἐὰε το 
ἐς κοί ξοοά,; 51 ἀξ τολο ἷρες ποἱ ἔμοιο ἀλνιεοῦ, ἐξ ἐξ ποί ξοοά 70» ἀπε, Ἕ,, τοάετε 
“λεγε ἐς "ο ἀμοτοϊεάρε οΥ ἐλε τοι ἐξ ἐς μοῦ φορά, Ἐδϑϊ ἃ5 Η-Ρ 23 Ἐ,. -- 30 κὸ 
ἑδυδὶ ᾿ς Ῥτγεάϊεεϊς; κῦ3 Ἔ που αἰνγαγβ 416}18ε8 ἃ ργεοεαϊπρ ψογὰ (ποὺπ ος 
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γετῦ), δηὰ Ἴδβποὶ βεζε αυδι τυ ΦῸ) (“ἃ βουὶ ψίβουῖ καοονϊεάσε᾽")). Τῆς 
ἩξςεὮ, ἰεχὶ ἀρρεαᾶζε ο θὲ ἀείεςξϊνε. Οτ. ργοροδεδ ἴο διϊδε δ ἴο ἴδε ὕ09 οἵ ν.1, 
οἤμδηρε Ὁ) ἴο 0) (οἴ. ἴξΔ. 2133), ἀπὰ ἱπεετῖ " Ὀείοτε μ", Ὀπὶ ἴδε τεδυϊεηρ δεηβε, 
“8 [οο] ἤεε5 ψἱῖδουῖϊ ἱτπον]εάφε οἵ δου] ἴο τιμαὶ ἰβ ποῖ ροοὰ," ἰς αυνκυνατὰ, δη ὰ 

9 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ποῖ οὔ σίπδὶ. ΤῊε ΨῸ) 5 Ὁπηξοίβδαιῦ διὰ δίγαηςε, δὰ ᾿οοκ5 
Ἰκς ἃ φίοβε οὰ ὕρὶ; ἱξ τμϊς θὲ οπιξτῖεὰ, δηὰ Ὁ5) θὲ οβδηρεὰ ἴοὸ τ» οσ γι Φ» (εἴ. 
218) οἵ γ᾿ τ, ἴὰς οἶδυδε θδοοιηεβ οἷἰεασ ἱπ οοπδίγυςϊίοι δηὰ τηεδηΐπν. --- Σ Ὁ) ἸΏΔΥ 
Ῥε ἃ ξίοββ οἱ ΓρῚ μῦ2 γλῆ, --τᾷ, [πὶ Ἄἢ ἘΠ7Ο ἴδε Ὁ τῆδὺ Ὀς ῬΊερ., οὐ ποσηΐμαὶ 
Ῥτγείοιτηβῖνε. --- Θ. ΤΆς ατῖ. ἱπ σνι ἰς ἴὸ θὲ οτωϊῖεα; ΒΙ. γὴν το, --- Ἱ. ἘΠ νιρ.9 
5 ἀείεοϊνε!γ τττῖεπ ῥἷα, --- Θ᾽ (Ο]]ονα 8.5. στ οδαηρσε οἵ ροϊἰπιίῃρ. --- 
Βὶ. δάορῖς ἴμε δὰἀάϊξομδὶ οουρὶεὶ οἵ (6 ἀπὰ τεμάεγε ἰξ ἱπίο Ηεῦτενν. --- 
8. Ἦ κι"; τεδὰ κυρ", δ8. δρρασεηιϊγ ΘΟΕ, (πὰ 6εο γ8.), ᾿βουσὰ ἴδ εβς 
Μ δ. ΤΑΔΥ τρςΓεὶν ρῖνε ἰάϊοπιδῖίς ἱγαποϊδιίουβ οἵ νχθῦ; ἴο ἴδϊςς ἰΐ δβ αὐτί ἀσεὰ 
ῬετρΒγαδιὶς Ἑυΐυτε, Ξε "ἢ πθπ (Ός. ὙΝη4. 4.) ἰδ δ] ναῦς, Ῥὰϊ βεεπιδ Ποῖα 
1εε6 πδίυγδὶ; οἵ, ποῖς οὐ "ρυγη", 183..--- θ. ὅες ποῖεβ οἱ νυ δ. --- 11. Ῥοίαηι 

ὙΠἘΜΗ δ5 [π|. (50 δρρδγεπῖ)γ Αθϑθ). Θ ἰς οοτστυρὶ (δεε ]ᾶφ. Βαυτηρ.). 

139,14. Βαὰ βοπε, θαὰ διὰ φοοὰ πχῖνοδβ. 

13. Α 100] 5} δοι ἱβ συΐπ ἴο ἢἷβ ἐδίδεσ, 

ΤΒε ααττε την οἵ ἃ νῖξε ἰς Ἰῆκςε ἴῃς σοπτηπ) ἀτιρρίην οἵ α τοοῦ, 
14. Ήουδε δηὰ τς μεβ ᾶἃζὰ δὴ ἱπμογίίδηςς ἔγοιῃ δῖ βεσε, 

Βυϊ ἃ νῖβε σε ἰ5 ἰῆς γῆ οἵ ἀοἀὰ. 

18. Οο]Ἱοοαϊΐοη οἵ ὕνο 5ἰτδγ τπϊηρϑ, ἴεσθᾶτγ. Τῆς τπουρῆϊ οἵ 
Ὦχϑὶ ο]. 15 ἐουηά ἴῃ τοὶ 17. 5 (Δπὰ οἴ, ν.δ Ῥεϊον), ἴμαὶ οὗ βεοοηὰ 
οἰ. ἴῃ 27}. Ἅγ)ε εχρεοῖ, 45 οοηϊγαβὲ ἴο ἢγβῖ οἱ., ἃ γείδσσεῃος ἴο ἴῃς 
νῖβα 80ῃ, ΟΥ 85 σοῃίΓαϑὶ ἴο βεοοηά οἷ., 4 τείδσεῃος (45 ἴῃ ν.}) ἴὸ 

τῆς γφοοά νἱΐε ; τῃς σουρ]εῖ ἰ5 Ρεσῆδρ5 τηδᾶς ὑὉΡ ἔσοτη ἴνο οἴμεσϑβ. 

ΤΏς πουη ἐγίῤῥίηρ (οτ, ἐγοῤῥίηρ) 15 Ἰουαπὰ εἰβενθεσε ἰῃ ΟΤ᾽. ΟἿΪῪ 
ἴῃ 2᾽}5, ἰῆς νοῦ ἐγ, δγοβ ΟἿΪΥ ἰῃ 1οὉ τό ψ τ193 Εδο]. τοἱ δ, 4}} 
Ἰαῖε ραββαροβ; ἴῃς ἴεῖτὴ εσπηδηπμαὶ (Ἰ1τ φωσλέηρ, ἀνίσηρ) οσουτβ ἴῃ 

Ηεῦ. οπἱγ πεῖε δηὰ 2)}5 (Ατγδῃηδίς ἰῃ Πδῃ. 45. 5. 3.3.5.) κ) Οὗ, 
νυ] 5α. 50]. 3.2. -  ἰβ 11. τυονιαη, Ἦδτε Ῥοββ ΌΪ δὴν “" σοπηδῆ,᾽" 

Ῥυϊ τὰς βροοὶδὶ σοίδσθῃος ἰ8 τΏοσε σοῦ] 6. ΑὮ Ατδὺ ῥτονεῖῦ, 
πδῖο 6. ποατὰ ἔγοτῃ ἮΡ εἰζβίεἰῃ, 8ᾶγ5 ἴπδὶ ἴῆγες τὨϊηρβ τηᾶκε ἃ 
Ὠουβα ἱμίο ογδῦὶς : σὲ (τὰς Ἰεαἰκίηρ [Ὠγουρὴ οἵ ταίη), πασξ (8 νῖξε᾽ 5 

ὩΔΟΡΙΏ5) δῃὰ δαξ (Ὀυ95) ; οἴου ῥάσα ϊεὶβ σὲ οἰϊβὰ Ὀγ Μαίδῃ. -- 
14. Απρπεῖς, ἰογηδιν (οσ, αὐαίογηδιγ- ΕΓΔ}. ἸεΑΙὮ, 5ᾶγ8 
ἴδε 5αξρε, 18 8ὴ δοοϊάςεηϊ οἵ Ὀἰτῖι, ψῃ]ς ἃ τῖδε τὶς ἰ5 ἃ βρεοίδὶ 
ἴανοσ ἴτοι ἀοὰ (11. γαλεσελ). ΤΉΪ5 βθεπηβ ἴο Ὀς ἃ οὐπουϑβ ᾿Ἰπὶ]- 

ταϊοη οἵὨ ἀϊνίης ῥτονίάεηςς, ν ΐοἢ, τὲ ἐχρθοῖ δὴ [βγδεῖϊτς ἴὸ 58γ, 
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ΠΕΣΙΑΪΏΪΥ σομίοἶβ ἃ τπδη᾽ 5 Ὀἰγῖβ δπὰ ἱημοηίδμος οὗ ρτορεγί. ἃς 
ψῈ]} 45 ἢΐ5 οδοῖος οὗ ἃ νῖΐε ; ἴῃς ἀϊδεϊποϊίοη ταδάς Ὀεΐχεεηῃ βοςίδὶ 

Το! οη5 65 Δ Ὁ] 15 με ὉΥ 80οΐδὶ ἰᾶνγ δῃὰ δοῖβ οοῃίσοϊεὰ ὃγ ἴῃς 
ΜῚ] οὗ τὰς ἱπαϊνίάυδ!᾽) 5 ρορυΐατ, μοὶ ῥῃ]οβορῃϊοδὶ ογ ἱμεοογαῖὶς 
(ἴῃς ἴογῃῃ ἴῃ 1853 ἰ5 Ὀεῖῖςσ) ; ἰξ βῆονβ, βονενεσ, ἴῃς ναῖυς σεῖ ου ἃ 

δοοά νἱΐβ. [Ιῃ φασὶν {{π|6ὲ8 ἴμ6 Ὑ]ῖς νγὰβ υϑδ!ν σἤοβθη ὉΥ ἴῃς 
γουηρ τηᾶπ᾿β ραγεηῖβ (ὅεδη. 245 385), ᾿μῃουρὴ ποῖ αἰνὰγβ (Τὰ. 
142); δῖ 4 ἰδίοσ ρεγίοά Ἴοηβιἄεγαδὶς ἰτεεάοτῃη τᾶ ἀοαδιε55 
δοοοτάδα ἴδε τῆδῃ, δῃ ἃ ὨΔΡΡΥ σοῖς οἡ ᾿ΐἷβ μαζὶ 5 ἤεσε τεργε- 
βοηϊεὰ 45 ἄυς το βϑρεοία! αἀἰνίης συϊάδηςε. ΜΝ. Ξυρρεβῖθ δῃ υη- 
ΒΑΡΡΥ «Ποῖος. --- ἐξέ τἜ. ἐμή ζίρεμ, ῬτοραὈὶν ἴῃ ἴῃς ϑρεθοίδὶ βεῆβα 
οὗ δγίδν, οἷ. 2,58. ΤΠΐβ βεοοῃά ο]. γίνε ἃ οοῃίγαϑθς ἴο ἴδε 
βεοὸπα οἱ. οὗ ν.. ΟΥ̓ 1853 (λῃὰ ΕΟ]. 95) ; ἰῃ Β5. 265 Α ροοὰ νπίε 
5 ἴῃς ῬΡοχίίοη οὗ ἴμοβε πνῆο ἔδαγ σοά, δηὰ βυςὶ 15 ἴῃ ἐπα ρ]Π]ςδιίοα 

ἴῃ ουὖζ ρδββᾶζε. 

1δ. Ἰποουνϑηΐίθηοθα οὗ ἰά]16η6ε8. 

5] μα! πεβ8 οδδὶβ ἰπΐο ἃ ἀδερ βίεερ, 
ΤᾺς ἰάϊε τηδῃ πιυδὶ δαῆες Βυηρες. 

Θυπουγτοῦβ, ἰγΏδΥ. ὙὍὙὴδ πουῃ ἀεῤ το ἰβΒ ἰουπὰ ἱπ Οεη. 2Κ 
1912 1 ὅδηι. 2613 154. 290. [οὐ 45 3.1.5, ἴῃς σοττοβροπαϊπρ νεσῦ ἰῃ 
7α. 45 Ἰοπ. τ΄ Πδῃ. 8,8, 126 Ῥαγίοϊρὶς ἰῇ τοῦ (ου πο 566 ποίο) 
ψ η65) 7οη. τ΄ Ὠδη. τοῦ. Τῆς ἐχργεβϑίοῃ ἤεσς βίρηϊῆες οοπιρ]εῖς 
ἱπδοῦνιγ. δ ήαη, Ἰἴϊ. “σωέ (τ 2εγτοη). Οἱ, 65. τοῦ 125 202 γ4,5 5, 

10. Οδοάΐοθποθ ἴἰο αν σίνϑα 1176. 

Ηςε σδο οὔεγκ ἴδε ἰδνν ῥγεβεῖνες ἰς ἰϊξε, 
Ηςε νδο ἀεδβρίβεβ ἴῃς « νογὰ "» νν]}} ἀΐς. 

Απαϊπεῖο, αυδιογηδιγ-ἰογηαῖγ. [{{. ἀς τοῖο ζέοῤς δόε ἐονενισηά- 
»ππεριί ἔσεβε λὲς ἄγε (ἴϊ. σοωδ), ἀξ τοάο ἀφερίδες ἀΐξ τνᾶγς τοῖδ ἀϊε. 
Τῆς ἐσῖν τοῦ Ὀς πυτηδη (ἐϑρθοίδιν ἴῃς τεδοδίηρ οὗ τῆς 884965) Οἵ 
αἀἰϊνίης ; τῆς Ργηςίρ]ς οὗ ἴῃ σουρ]εῖ ἰ5 ἴῃς βάπης ἰῃ ὈΟΙῺ οδ868, μυΐ 
ἴῃ ἴῃς Ἰαϊζεν οαϑςὲ ἴξ ἰ5 ασοἀ γῆο (ἀΐγθοιν οὐ ἱπάϊγες γ) ἀεαὶβ ουἱ 
Σεναιὰ ΟΣὁὨἨὡ Ρυἰϑῃπιδηϊ (45 ἱπ 3453), δ ]]ς ἴῃ ἴῃ6 Ιδίῖος τἴμε ἀρεηὶ οὗ 
τειτ δυϊίοη ἰ5 ἴπε οουσὶ οὗἉ ἠαβείος, οὐ ἴῃς παῖαγαὶ ἰανν οἵ δυπιδῃ 
βοοἱοῖγ. -- Υ α ΤΩΔΥ αἰ50 ἰγαῃβὶδίς : ἀξ τυὴο οδέγς (ον, εορήογνς 19) 
ἔσευ, 'μαῖ ἰ5, τερυϊαῖε5 Βῖ5 οοπάπςοι ὮΥ δὴ ἐβι ἰβμεὰ (δηὰ, ργεϑυπι 
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ΔΌΪ, πῖβε) ποῖ, ἱπβίεδα οἵ Ὁγ δΐ5 οσῃ σᾶρτίος ; ἴᾷς φεῆοσαὶ 

5656 τεΙηΔη5 ἴῃ 6 88πι6. --- ΕΟΙ ἴῃς ΗδὉ. αἰεῤέτες ἀξξ τοαγς ΔῈ. ΘΆΞΥ 
αἤδηρς οὗ ἰεχὶ γίνεβ ἴῃς τοδάϊηρ : ἐξεβίδες “ἀε τυογα (85 ἴῃ 1.3.2), 

πο ἢ ΘΌΡΡΙΪ65 τἴἢ6 ἀρργορτγίδῖε ραγα οἰΐβαι οἵ πουῃβ; ἴπε νογὺ 
ἐἰεερίτες σδιθοῖ ΜῈ }1] 6 υϑεα οὗ ἃ πιᾶῃ 5 ψὰγβ5 (Ετδηΐϊ.). ἈΦ αἱδ 
15 ἴῃς τοδάϊηρ οὗ ἴδε ΗδΌ. πιδτρὶπ (Μαβογεῖίο), ἴῃς ἰοχὶ [48 τοίδ' 

ὅς 2μΐ 10 ἀεαϊά, τιμαὶ 15, Ὁγ ἀδοϊβίοη οὗ τῇς ͵υάρε --- ἴῃς σογπητηοῃ 

Ἰεραὶ εχρζεϑϑίοῃ (45 ἰῃ Εχ. 21} 1, εἴς.) ; ([ἢ6 ἰοσίμθσ ἰβ τῆοσὸ ἰῷ 

δοοογάδηςς νὴ [6 τηᾶπηοῖ οἵ Ρχ., ψῃϊοῦ τορατὰβ ἀδαῖῃ 845 ἴδ6 
ῃδίυγα! σοηβεαυδηςς οὗ ντοηρ-ἀοίπρ. ΟἿ 12} τς τόῖ; 

17. Θοὰ τουγασᾶβ Κίπάποει ἴο ἐδ Ῥοος. 

Ηςε νῆιο μα5 τυ οὐ τὰς ροοῦ ἰεπάϑβ ἴο Ὑδανε, 
Απὰ δε ν1}} τεραν δὶπι ἢἷ5 ἀδεὰ. 

Οοπππυσρά τπουρθϊ, Ὀΐπαγγ, οὐ Ἰεσηαιγ- δίπασγ. Οα 209», 866 ποῖς 
οὐ το; οἴ, 22᾽ 20 ψ 412, [Ιῃ β8εοοπὰ ο]. νγὲ ᾿ἸΠᾺῪ τεπάοσ ρυοαά 
ἐεεαά (845 ἈΝ.), ἴῃς δά]. θεΐηρ Ξυρρ θὰ ἔτοπι ἴῃς σοπηδοϊίοι ; ἴπε 
ἮδὉ. νοτά 5ἰρηϊῆ65 “ βοτηοϊῃϊηρ ἀοης,᾽" Ξοπιδίίπιεβ ροοά (ψΨ 103), 

ϑοτηδίτηθβ Ὀδὰ (ψ 133), οἥεη νι ἴῃς συρρεκίίοη (παῖ ἴῃθτα 15 ἴο 
δε τεῖτ υ ΠΟἢ ΟΥ σεοοίαρθηβε ἴον ἴδε τπΐηρ ἀοηῃς, 45 μεγα δηά 12". 
ΚΙπάῃεβς ἴο ἴδε ροοζ ἰβ τεραγάςἀ δ58 ἀοης ἴο ἀοά (εἴ. Μί. 252), 
ὙΠΟ ὙΠ] τορᾶῪ ἰΐ, 85 ἴῃς πῆοὶς Βοοῖς βυρραβίβ, ὈῪ θεβίονίηρ Ἰοὴρ 
11ἴε δῃὰ νου] ]γ Ῥτοβροσίιν. --- Τῆς εἴμίοαὶ Ὀα5815 οἵ τῇς ῥτονεσὺ ἰ8 
τῆς τεσορηϊοη οὗ ἴα πδίυγαὶ ἀυτγ οὗὨ οατίηρ ίογς ἴῃς ροοσ. ὍΤηα 
τηοῦνε ἀτροὰ ἰ5 ποῖ ἴπε ΟὈἸ ψαϊίοη ἴο ἀο τίρῃϊ, Ὀὰϊ ἴδε τεπναγὰ οὗ 
τἱρμιαοίηρ. 

18. Ομαδειφοπιδμς βανϑα ἃ οἰἱ]ὰ. 

ΟΒιαβιίβε [Ὁ δοῦ ψα}]ε ἔμετε ἰς 511}} πόρε --- 
ϑεῖ ποῖ ἴὩγ Βεδτῖ ου δία ἀεβιγυςκίου. 

Τρ] ἰοῖς Ῥᾶγα}} 6] 5πι, αυδίογηδιγ-ἴογθαγ. Ολαφῆΐτε ἰβ ἰδαοῖ (Ψψ 232), 
ταρζονα (Ρυ. 97), οοιτεοῖ (76γ. 4301), Ππεσα ραηϊδηι ὈΟΑΙΪΥ, 85. ἴῃ 
2917. 1. 21.5, Ιπδϑιοδά οἵὗἉ τυλίξ τῆς Ηςῦ. τᾶν Ὀς τοηἀετεὰ “ον 
(ΕΝ. “ἐεἰη5). «5: πο ἐὰν ἀεανγί ἰβ 'ὼῖτ. Δ ποῦ μρ “Τὰν τομἶ (ΞΞ τὰν 

“ἰεεῖνγε), 85. ἰὴ Ψ 24) 25] 86... Ο ἀΐς ἀεείγμείίονι ἰβ 'πϊ. ὁ ἰδ ἀέμε. 
ΓΟ 13" 23}} 207. Ὑῆδ 8686 ἰ8: [γαίῃ ἴἢγ βοὴ ὈΥ Ὀοά Ϊγ ομαϑιῖβ6- 
ταθηῖ ἰὴ ἴῃς ἀοοίϊς ρεποα οἵἉ οἰ! ἀποοά --- ἀο ποῖ, ([Ὠγουρὰ πθακ 
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ΟΥ τηϊβίδκοη Κίμάηςβδ, 350 Ὡςρίεςϊ ἴο σοπῖσγοὶ ἢΐτη [δὶ ἢς 5841] 9ὺὸ 
ΔΒΊΣΑΥ δηὰ ἤμηδ!ν δυῆει ἀεδῖὴ δ5 ἴῃς πδῖιγαὶ (Ἰεξα] οσ οἴμεγ) σοῆϑβε- 

αυςηος οὗ 8 "]-ἀοἰηρ. ΤΉς 5εςοηά 6]. οΔῃ Πασάϊγ ὃς υπαετοιοοά 
8ἃ5 ἃ ἩΜΆΓΗΙΏΡ δρδϊηκὶ Ἔχοσδδῖνα ὈΟΟΣΪΥ ῥυηϊβῃγηθεηῖ (Ὁ πο τα’ 

γοωμν ἐλαεῆεονιση “ο αν ας ἐο δἰ ἀέρα). Αςοογάϊηρ το Πτ. 21 5 
-ἃ Β0η, Οἡ ἴῃς τερσεβοηϊδιίοη οὗ ἢ 5 ἔδί μεσ τμδὶ ἢ6 νγᾶβ ἱπιγαςῖϑοὶς, 
τησας Ὅς βεηϊεποςὰ ἴο ἀδδίῃ Ὁ ἴῃς εἰάετβ οἵ (ἂς οἶἵγ ; Ὀυῖ τῆς 
τΊοΓο γοδησά οἰ ηρ οὗ Ἰδῖετ τἰπλς8 τενο τς δραϊηβί [Πἰ5 ργοσεάατο." 
Ιῃ τῇς ἔἌγαγ [16 οοηϊεταρίαῖεα ὉΥ ΡΥ, 1 15 ΠΙσὮΪ ᾿παργοῦδθ!ς τμδὶ 

8 ἰαϊῃετ πνου]ά ὄνογ τη κ οὗὨ σατεγίηρ ομδϑιβειηθηῖ ἴο τς ρΡοίπε οὗ 
ΚΗ ηρ μἰβ ϑοη. Τῆς τηεδηΐϊηρ οὗ ἴῃς σουρίεῖ 15 ρίνεη ἰῃ 23:5. -- 
ΒίοΚΕΙ]: ὧρ πο ζαμεν ἡλα τάοι ἐομἧ' ε, δι ἀέρι, ἃ νϊἱοϊος πὰ 
Ἱμαρρτορσγίδϊες επηιεηἀδίίοη. Τῆς τοηἀεσίηρ ἐσύ μοί τὰν τομέ “βαγέ 
)»ν λὲς ογγέηρ (ΑΔΝ.}} 5 Ὠδγάὶγ ρμοιτο το Ὁγ τὰς Ηεῦτον. 

18. Βείοτε ἘΠ οτος ἐνἐῤῥέν 5 Βμουϊά, ρετδρε, μὲ ἰπβετιεὰ. ---- 14, Ἦ γῦσθτ 
2γκμαρη; 4 ἁρμόζεται (σαὶ Ἡμϊο ἢ [δ ῷ. οοτηραγεδ ἰἢς 6 τεηἀετίονσ οἵ “5: ἰῷ 
Οεῃ. 48:3) ἰαῖκες τς Ηεὃ. νογὰ 85 -ῷ ἐς τοίρεῖν αὐαῤῥεα, ᾿μαὶ ἰ5, σένειε ἐπ 
πιαγγίαρε (πὰ δοὸ 55). --- 1δ. ΤΏς σουρὶεῖ οσουτβ ἴῃ 6 ἴῃ 185, υνϊε ἢ νατιαϊτίοης. 

- 10. Βὶ. ἐμαηρει ἴδε ϑεοοπὰ “οὐ οἵ ἸΏ ἴο 25ν ἴο δνοὶά τερει τίου (τεΐεστίος 
ἴο ν.3); Ῥαῖ τὰς τερειϊτίοι ἰδ Βεζε εβεςῖῖνςα. --- ἸΠ ν51; τεδὰ “2, ἴο ἄρτος 
τ πι5, Κεῖ, πϑὺ; τεδὰ ΟἽτῖ γὉ".--- 18. 3} "γιὸ δα; Φ ([οἱϊοννεά ὉΥ 59) εἰς 
ὕβριν, Ξε ἸΤλὸσ ὃν, ἔζοσα πη (786.), οἵ Ασαπι. νῸ τ μέφέρει, ἀδρίτο (1.26.), ΑἕἘ 
ΞΞ ἢ}. --- Τῆε ἱεχὶ δρρεᾶγβ ῖο ὕὲε οοσγυρὶ, Ὀαϊ πὸ εδιϊβίδοϊοιυ εππιεπάδιου οὔεις 
ἴϊ5ε}. Βὶ.: ἸσῸ) ΜΦΓ ὉτΛ ὅκι, 

19. Τεχί δηὰ τγϑηβἰδίοη ἀου δ... 
Τῆς ΗδΌ. τηδγρίη τεδάϑ : ΑΑα!(. νιαη οὗ φνέα ἀπρεν ραν: α πὲ (οι, 

»ιωδ} ὀξεαν α ῥεπαΐν) (οτ, ἀφ τυὰο βαγε ὦ πὲ ἐς υε7 ἀπιρν}), ,ογ, 

(οτ, ὄμέ, οσ, ἐπ διὰ) ὁ λοι γέσεμέ, ἑάοω νιωδί ρ :ο ἀραΐρι (οτ, 
ἡάσοι τυίδῥ ἐπεγέαςο). Ιῃ ἢγβὶ ο]. σγσαΐ 5 τῆς τεδάϊηρ οἵ ἴῃς Ηςῦ. 
ταδτρίῃ ; ἴῃς ἰοχὶ ἢδ5 δὴ οὔβουσε ψοσαά, νϑι οι 5} γεηάθγεὰ (την, 

41 ἴδε οἹἀεϑὶ κῆοννη βασι ες πιδιεσίὶ ἴἤοτα 15. Ὡ0 τηεηποη οὗ {πε ἐδίδετ'5 ρόνγεσ 
οἵἉ ᾿ς δηὰ ἀεδίῃ ονεσ ἴῃς βοῆ; 566 ἴδε ϑυπιοσγίδη “1,ν}5 τοϊδτίηρ ἴο τῆς ἐλγγ ὅ 
((ουπὰ ἰπ Αϑϑυγραηΐρα! 5 ἸἰΌγαιυ, δηὰ τοῦδ δἀοριεὰ ὉγΥ (ἢς Αϑϑυτίαϑ), ἰῷ 
ΨὨΪΟἢ τῆς ϑενεγεβὶ Ῥυῃϑῃτλεηι ἴμαὶ οου]ὰ ὃς ἱπῆὶοιεα οὐ ἃ τείγαοίοιγ 5οῃ ἰ5 ἐχρῃ 
βἰοῃ τοσῃ ἴῃς ἐαῖπετ᾽ 5 ἤουδε. Βυϊ της ἰανν ἰῃ Ὠϊ. 118-23 5 ὑσοῦδ!ν ἃ πιοαϊδολύοη 

οἵ δ εαὐ]ες Ηεῦτεν τεσυϊαϊου, δοςογαάΐηρ ἴο ννηἱοἢ τῆς ἑδῖμεσ Παὰ ἴῃς ρονες οἵ 

Ἰηδιοιηρ ἀεαῖῃ (οἴ, Ἐχ. 4116. 17), ΟΕ Ψ. Ἐ. 5πηπῃ, Χοίὰρ. ϑδένι.3, ρρ. τοί. Τβε 
Ῥοννεῖ οὗ ᾿ϊε απὰ ἀφαῖῃ ννῶβ οτ᾽ φίπα!γΥ ἱποϊυὰςὰ ἰπ ἴῃς Εοπιδη ῥαῦν ἐς οίε!έα:. 

1 Ἐο]ονίην τοεάϊενυαὶ } εν ϑἢ αὐϊ ποσί ε65. 
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ἀαγα, γουρά, γεέφωεηδ). ΟἿ τὰς πιδηγ ἱπιεγρτγοϊατίοης οετεά οἵ 
βεοοπά ο]. ἴῃς [ΟἸονίηρ δὲ ἴῃς ῥγίηοίραὶ : [Ὁ ἴῆοα βᾶνς [πίῃς 
ξΏ ΘΠ} ἴπου νεῖ δή [ροοά ἴο {πγ561{] 5; 1{ ἴδου 8ανε [τὰν 5οη, 
ΌΥ τηοάετγαϊς Τ᾿ δββεηθηῖ}, ἴποὰ ταᾶγϑὲ οοπίπαυς [οἰιδδιϊϑεπιεηΐ, 
δηῃὰ 50 εἀυοσαῖς πὶ ἴο νἱσῖ 6} ἡ; 1 ἴπου 8ᾶνε [πε ΔΏΡΤΥ ταδῃ 
τοι ἴμε ἰεβαὶ ῥβηδιυ, [Ὠης ἰηϊεγροβιτοη ἰ5 ἀ56}685}, ἴᾷου πιαδὶ 
ἀο ἰϊ ἀρϑίῃ [ϑἴπος ὃς ψ}}} τερεαὶ ἢἷ5 οἄξηςς] ᾧ ; 1{ του 8ανς [(ἢς 
Ῥείβοη 00 15 ἴῃς οὐ͵δοῖ οὗἩ ἴῃς ΔΏΡΤΥ πιδ8η᾽3 στδῖῃ], [ου ἰπογεᾶ8- 
εβδὲ [1ὴ6 ΔΗΘΤΥ τηδη5 σταῖ]}. ὃ Ὑδεβς ἱπίεγργείδτοῃβ ΞΌΡΡΙΥ ἃ 
δτεδὶ ἀδδὶ, δηὰ (ἢς ἵνο ἰδαϑὶ δϑϑυας (δὶ ἰβ ἱπαρσοῦδ]ς) ἴπαὶ 
ΔΏΡΕΙ ἰ5 ἃ ἤηδὺϊς οἤεηοθ. ὙῈΠ οἤδηροβ οὗ ἰεχὶ γγὰ τΏΔῪ τεδά : 
Τῆς πόσα ἢδ 5ϊη5, [ῃ6 τηογε ἢς δά ὰϑβ ἴο ἢἷ5 ρυπίβῃπηςηϊ [ ; οἵ, [ἃ 
ταδῃ ὙΠΟ ἰ5 Πηφα ἰ5 ΘΙ ΔηΡΙΥ) Ὀυϊ 1 ἢς 88ον οοηίεταρὶ [οὗ 
Ἄουπ7, με ἢδ5 ἴο ΡΑΥῪ ττοτς ἥ ; ὃδυΐ 5υςοἢ ἀοια!}5 οὗ Ἰεχαὶ ρεηδὶτε8 
(ἐνεη ἢ ἴΠῈγ οουἹά Ὅς μοὶ πδίιγα!]ν) σὲ ουἱ οἵ ρίδος ἱπ [8 
5ετῖε8 οὗ Δρῃοσίβϑηιβ. Τῆς ἰοχὶ ἀρρϑᾶτβ ἴο ὃς ἱπουγαῦὶγ οοττυρὶῖ, 
δηα τῃοτς 15 ροσῃᾶρβ, ἱῃ δα ἀϊζίοη, ἃ ἀϊϑ]οοδίοη. 

240,21. ΗἩπυπιδη οΟΌΠ861, πυτοδη δπὰ ἀἰνίῃθ Ρ4Ππ2. 

20. Ἡξεαδσΐκεη ἴο οουηδεῖ, δπὰ τοοεῖνο ἰηδίτυςτίοι, 

Ταδὶ ἴπου πιαγεὶ Ὀς νυῖδε ἴῃ ἕαΐυτε. 

21. Μδηγ ζε ἴδε ᾿ἱμβουρῃῖβ ἰῃ ἃ πιδῃβ τηὶπὰ, 
Βαυϊ ἴῃς ροἷδῃ οἵἩ Υδδυςῖ, ἰτ ννῖ}} διδπά. 

40. Οοπίπυοιιβ, ἰΕΓΏΔΙΥ, ΟἹ αυδίε ΓΑΙ -ἰΕΓΠΑΙῪ (ρΟΒΒ ὈΪΥ δίμδιγ- 
ἴεγῃατγ). Οη εσμρε ἀῃὰ ἐπούγμεηίοη 56 Ὲ ὨοΐδΒ οἡ τἶἦ; [ΠΟῪ ἅγα 
ἴῃ τοδοίηρ οὗἨ ἴῃς βαρε5, οἵ οὗ βαρδοίουβ ῬδΊβοῦβ ἰῃ ζΈποσαὶ, δηὰ 
ἴεν τρᾶῖα οὔς τυΐτέ ἴῃ 8}} αὔαιτβ. Τῆς τπουρῆϊ τᾶν Ὅε 51ΠΊΡῚΥ 
τῆς σουητηοηβεηβα οη6: “ἴδιο δάνϊος ᾿ξ γου που]ὰ δοὶ 56 η510]γ ---- 

ΟἿΪΥ ἃ [οοἱ τεῖλβ65 ἴο ἴδίκε δάνίος,᾽" οἵ ἴδετε πρᾶν Ὀε ἃ τείδγεησε ἴο 
τῆς ΡΒΙΠοβορο δὶ, ἰά64] σοποορίοη οὗ νίϑαάομι οὗ οἰβ. 1- 9. 75: 

“μίμνε ἰδ Ἰϊ. ἐπ τλήπο αεν- γε (ἈΝ. τὰν σεν ἐπα), δὶ εχρτγεββϑίοιι 

ἩΔΙΟΙ ῬΈΠΕΙΑΙΥ πηοδηβ “τῆς εηά οἵ ΠἸ " (8ες 93), θαϊ Πέτα, τοῖα 
ἴῃς οοπῃεοίίοη, βθθτὴβ ἴ0 5ἰϑη ἷν “Πειεαῆοσ [ἀῇὲὺ τεοεϊνϊης 
Ἰῃϑίσαο ]0}}} ἴῃ [ἢν 16." ὙΤῇε ϑγτίας τοδαϊηρ ἐπ “ὰν τανε 18 ρετ- 

Φ ΒΔ:ῃ). 1 55δά. Μίοδαε! 5. Ζ Βετίδοδυ, ΕΝ. «1. 
ᾧ δι: Νὰ. διγαοῖκ ψυοῖες ΒδΌδί δίπιθου Ὀδα ΕἸδασαν (δὲν ἐξ Αδοίᾳ 4, τ8): “ ἀο 

ποῖ Ὁγ ἴο δοοῖδε ἴ;Ὡγ πείθου ννεπ Ὧς ἰ5 ΔΏΡΤΥ," ἴοτς γου τπ δεν ΟἿΪΥ εἐχδερεγαῖα 
Βίπι, Ι ὅγε. Ταῖς. , 4« Βταηκεοωῦεῖξ. 
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Βῶρ5 Ὀεῖῖϊετ. [ἰ ἴδ ποῖ ρυορδῦϊα ἴπδὶ ἴῃς σουρὶεῖ, ΑΚδη Ὧ85 δὴ 
δάάγεββ ἴο ἴῃ Ῥυρὶ], τείεσβ ἴο [θοῃηϊοδὶ ἰεδοίηρ δηὰ ργοπιοῖϊΐοα 
ἴὴ (ἢες β80δοοΐβ: “ἴπου Ατὶ ὩὯΟῪ ΟἿΪΥ ἃ Ὀερβίπποσ, δαὶ ᾿ἰδίδ ἴο 

ἰηβίτυσοη, δἀηὰ ἴθου νὴ] Ὀδοοπις ἃ βασε" (ὉΝ11α.). ---931. Απῦ- 
τῃεῖῖς, ἴοσηᾶσγ. ζΖασωρλξ τε γύβεεδοης, ἀξείρις;, ίαπ 5 ἰὼ ἩςὮ. 
ἴῃς 54πι|ς νοσὰ δ5 ἴπδὶ τεηάεγοά ερωημσεί ἴῃ ν. 3, Ὀὰϊ Ποῖα δξείξέση, 

ἄἰεεῖρει (τερατάςἃ 85 ἴῃς ταβιὶ οἵ ἐς] Ὀετδο). ΤὨς δὈβο]ατεὶγ 
τὴῖβε δηά βιυγε ἀϊνίης ρυγροβε ἰῃ ἴῃς φονεσγηϊηεηὶ οὗ ἴῃε δῇδίγς οὗ 
ΤΏΘΩ 5 σοῃίταβίθα νὰ [ἢ 6 αἰνογβι ιν δηὰ υποοτιδίπιγ οὐ δυσηδη 
ῬΙδῃβ ; οἵ. τό: "5 3 205 55, 

22. Ἑοττα δηὰ βεῆβε δῖὲ ὑποοχίδίη. 
1ΔτῊ: δε ἀξείγε οἵ 4 "μᾶαπ ἐς ἀξΐξ δἰμάμεςς, σπα α ῥόον “πᾶπ ἐξ 

ὀσίεν ἤλαη α ἄαγ. ὙΤῆδ τηεδηΐηρ οἵ ἤτβὶ οἱ]. 15 ἀουδ]. [11 τοᾶῪ 
Ὀς ἴακεὴ (νι οὐ͵εοῖίνς φεηϊεῖναὶ σοηϑίπιςο}) ἴο θὲ: “τὰς 
ἀεδῖγα ἔδϊς ἰοναγὰ ἃ τηδῃ (οὺγ γεβαγὰ ἴοσ δ1πῈ} 15 οδ᾽ἱδὰ ἔοσίῃ ὮὉγ 
815 ἰἸΠἀΠ655᾽" (ἴο 8 ΟΥἿ ἴο ΟἴδεΙ5), δυϊ τἢ]5" 15 δὴ ἱτπιργορδῦὶς 

τιδηβίδοη ; οἵ “ τμδὶ ψΠ]Οἢ 15 ἀεβίγοα ὉΥ πδῃ 15 ἴο τεςεὶνς Κἰηα- 
655" (ϑ4δ4.), οὐ “ τρδῃ β ἀδϑίγε δῃᾷὰ ἴογ 5 ἴὸ ον κἰπάπιθςς," 

Ῥοῖῃ οὗ πο τα ἀουδι} 88 ἰγδηβιδιίοηβ, ἀπὰ οῖνε 4 ᾿βουρῆὶ 
Μ Ιοἢ 15 ποῖ ἰῃ δοοογάδηος σἱτὰ τῆς τοὴς οὗ ἴῃς Βοοῖ. ΜδῆΥ 
τεσδηΐ ΘΧΡΟΒΙΚΟΥΒ ἢ ΤΕ δὴ : “ἃ 8} 8 βοΟά 1} ἰς ἢἰ5 ἰκπάῃο55,» 
παῖ 156, Ὀδηδἤοοηος [165 ἰῃ ἴῃ6 ἰηιοηοῃ ; Ὀυϊ τῆς Ηςεῦ. νοτγὰ 

ΒΑΤΑΙΥ πε 8ῃ5 “ φοοάνη!] " ---- {ἰ 15 “ ἀαβῖγο "οἵ “ἴῆςε την ἀεπίγεὰ,᾽" 8 
85 ἴῃ 105 115 1215} ψ τοἱἍῦ η85 Οεῃ. 24, δηὰ Ὡενεῖσ εἰβονθοτε ἰδ 
ΟΤ. μα5 ἴῃς βεῆβε οἵ “ἱηϊοηοη." Απὰ ἔυσῖμοσ, {τὸ οουϊὰ ὈΣ 

Βεϊά ἴο πᾶνε (παῖ βεῆβα δόῖς, ἴῃς ἔοστω οὗ ἴῃς Ηϑοῦ. βθηΐεηος 

νου ὰ 5111} Ὅς μαγὰ δηὰ ἱπυρσγοῦαθὶε. Νόοης οὗἁ ἴδεϑε τγαῃβίδιίοτς 
65:40 }15}} ἃ γεϊδίίοῃ Ὀείνεεη ἴῃς ἵνο οἰδυδεβ οἵ ἴῃς οουρὶεῖ; ἴῃς 
ἱπϊετρτεϊδιίοη : “τῆς δββεῆςς οὗ Ὀδεπεῆσεῃοε 15 ἴῃς Ἰηϊοηοη --- ἃ 

ῬΟΟΥ τῦδη ΝΟ νουἹὰ ρῖνε, Ὀυϊ οαπηοῖ, ἰ5 Ὀεϊῖες ἴδῃ ἃ στὶς ἢ πιδῃ 

ψῃο οουἱὰ εἶνε, Ὀυϊ 165 δηὰ βᾶγβ ἢς Ἵδημοὶ ψίνε " [ τλδη σ 
ἱπηροσῖβ ἰῃῖο ἴῆς ἴεχὶ παῖ ἀοεβ ποῖ Ἔχίϑὶ ἴδετε. --- αὐτὶ. (1 
οδδηρςο οὗἉ ἰαχῖ) ““ΤΏΘΙΟΥ ἰ5 ἔπϊξ ἴο ἃ πιδη,᾽ ψῇθηςςα Εν. “ἃ πιδῃ᾽β 
ξαϊῃ 5 ᾿ἷβ ῥίουβ ἴονε,᾽" δῃ!ᾷὰ 50 ἃ ΡΟῸῚσ τῇδ ὮΟ δδ5 [ἢϊ5 ἰονε (Οτκ. 

4 ἘΝ. πιατρ., Ἐδϑδῃὶ δηὰ οἵβεσ τηεάϊεναὶ [εὐνὶβἢ ἐχροαίίοτβ, βου, Νογεβ (“ 6] 
ὙΔΙΟΝ τηδκοα ἃ τϑῃ Ὀεϊονεὰ "). 

1 Βεσγίδεαυ, Ζὅοϊς. ᾧ διδαάε, Καπιρ. Μιὰ. 
Ζ Εὐυοδεὶ, Ὁς. Ἐδυδδ, Νον. 81. δηὰ 5ο ΕΝ. ! Ὅς. 5:1. σὰ 
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4 γίρλήομς 2007 »45}) 18 ὈδῖῖεΓ ἴΠᾶπ ΟὯς ἯΔΟ μαβ Ὀεοοσμα τἱοἢ ὉΥ͂ 
᾿γίῃρ (ατκ. α γίεὰ αν); 815, [δου τηοσς ἱπιςὶρῖθ]ς (δὴ τὰς 
ἩΗδεὉ.,. 15 51} Ἰοσοεά. [Ιὲ νουἹὰ γίνε ἃ Ὀεϊζεσ βεῆβε ἴὸ σεδά: ὦ 
»απ᾿: ἀἰπάμεις ἐξ αὶ γευεημό 10 ἀΐπε, ταὶ ἴ5, “ Κίπάπεββ ἰ5 ροοὰ 

ῬοΙιον," ὃδυῖ τὰ Ηεδ. νουϊὰ ἠοῖ Ὀς 4 πδίυσαὶ ἔἴοστη οὗ Ἴχργεββίομ 
ἴον 1815 τπουρῃῖ. Τῆς 1,41. ρεῖβ ἴῃς ἀουθδιδι] ῥσοροβιτίοη ἴῃ ἢγοὶ 
Ε].: “8 ὩδΘαῪ τηδῃ ἰ5 τηεγοῖ ι]." ἩΗἱιζίρ, ἰακίηρ ἴὩς Ξυρρεβίοη οὗ 
τῆς Οτκ., τομάοῖβ : “ ἔγοῖὰ ἴῃς τενθῆὰς οὔ ἃ τηδῃ 15 ἢἷ5 κἰηὰ γῆ," 
ΔῊ ἰποὶρηϊποδηϊ ἰτυΐϊβΏ. ὈΥβοΠηοῖκ, Ομδηρίην τῆς τἴοχὶ ἰῃ βϑεοοηπὰ 
ε].: “νῶμδῖ ἰ5 αἰἰσασῖῖνα ἰῃ ἃ Τηδῃ ἰβ 5 ΠἸΘ]655, Ὀαϊ Ὀεῖϊῖετ 
τοῦ (οτ, οσα 64) ἴπδῃ ἔλ15ε"; Ὀαϊ τῆς ἱπιεγργοϊδεοη οὗ “ἴῃς 
ἀεβῖγο οὗ ἃ τωδῃ "85 -ε “ πῇδϊ 15 ἀδβίγδῦ]ς ἴῃ ἃ τη} " 15 ποῖ 530}- 
Ῥοτῖεὰ ὃγ ΟΤ. υβᾶρο. --- ΤῊς βεσοῃὰ ο]. 5ῃου!ἃ ΡτΟΌΔΌΪΥ τοδὰ : ὧπ 
λορμέϑέ 2007 »πᾶρ ἐς ὀφζ᾽ Ἰλαπ α γἱεὰ ἄσγ. Τῆς ἢχβὶ οἷ. τηυβδὶ Ὀς 
ἸΡΑ υῃιταηῃϑἰαῖςά, 45 δβοσαϊηρ ὯΟ 58:5, Δοίοσυ β5εῆβε; δηὰ ἰξ οδῃηοῖ 

Ὀε ὕὑτουρῆϊ ἰπῖο πδῖυσαὶ οοῃπθοϊίοη τὴ ἴῃς βεοοπὰ οἶδιυδα. 

28. ῬΙΟΙΥ κἰνοιδ εοἰοίυ. 

Τῆς ἔεδσ οὗ Υδενε Ἰεδὰς ἴο 1τἴε, 

« ὝΠΟ ΒΟρε5 ἰῃ Ηΐτα» νηῖ}} θῈ πηνίδτεὰ ΌΥ Βδττη, 

Θυποηγτουβ. [Ἃἡϊι: δὴ μαν οἵ γαλινεὰ (ἐπα) ὦ ἄγε, ανπα ἀξ 

ἐπυεϊς (οτ, αὐέἑάεε) τα βδαά, ἀφ τοῖν ποί δε υἱεῖζεα ὅγ εὐ ὙὍΤῆς 

Θῃδιϊαρε οἵ βυῦ]εοῖ ἰῃ τὰς Ἐςδοείνεα Τοχὶ ἰ5 παιβὴ, δηᾶὰ τοὶ ἰῃ 
δοςοσζάδηος ὑπ ἴῃ 5ι}]ς οἵ ΡΥ. ---τἢς ἀφ οὗ βεοοηὰ οἷ. μᾶς ὯῸ 

δηϊεοσδάεδηξ; ἴῃς τεπάεσίηρ σης “ἀνε (Ὁ 6. ΖΟςΚκ.) 15 ποῖ δἱῖον- 
4 ]ς, Ὀαϊ, 7 ουὖν Ηςὗ. ἰεχὶ Ὀς τεϊδίηςα, [ἢ15 ἔοστη, οσ ἴῃς ἰΏ βασι] 

οἵ “το τδῃ ᾽ ἴῃ ἤγβι οἱ. οἵ ἴᾷς ὀχρίδηδίίοη “ ἢς τῆο μδ5 ἰξ ἄγε }]5 ̓" 
(ΕΝ. διά πιοβὶ σϑοθηὶ ἰὐλῃβἸαῖοσβ) 8 ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ [ῸΣ βγηίδοιίοδὶ 
ΟἸδασηςββ ; ἴῃς Ηεὗ. τοχὶ 5 ἴῃ δὰ σοηάϊίοῃ, δηὰ βοιμείμίηρ ᾿ἶκα 
τῆς επιοηἀδίοπ ἀρονα ϑυβρεβιθα 986 6128 ὨΘΟΟΒΒΑΙΥ ; οὗ, 2οἾ ψ 1465. 
Δ ἴε τὸ ἰοὴς ᾿ς ἀπὰ ργοβρεσιίγυ, δεβίονεα ὉγῪ Οοά δβ τενασὰ οἵ 
οεάϊεπος; 866 ποῖδεβ οἡ 1 5 2. Ουἡ ὠεδ 5ες τοῖς οὐ οἷ. 
απ εβδ -Ξ ἐομέεμξ (27 ψ τη, οἷ, Ῥχ. 3ο᾽ Κ 161), ΙΔ ἤχβι οἱ. 
εἴ. τ47, πἰῖῃ βεοοηά εἰ. οἴ. το 

24.-29. ΒΙυρχαγὰε, τηοοϊκοσ οὗ μασοπΐδ διὰ οἵ {ΠῚ}, ΡΟΣ  ΏΣΟΣΕ. 

24. Τῆς ΑΖ τηδῃ ἀΐρα δὶβ βαπὰ ἱπίο ἴδε ἀἰδβᾶ, 
Απὰ υ}} ποῖ Ὀτίηρ ἴξ ἴο Βὶ5 τωουϊλ. 
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᾿ Ἂς. ϑιῖ(ς ἃ πιοοῖκεσ, δηὰ ἴδε ἱριιογδηὶ Ὀεοοπιεβ πῖϑε, 

Ἑερτονς ἃ τοδῃ οἵ βδεῆϑε, δπιὰ δε μαΐπδ πονεθάρε. 
26. Ης νο ποδί ἰγεδὶβ εἷβ ἔα μετ δηὰ ἀγίνεδ δσδ δίς ταοῖδες 

[8 ἃ 5οῦ Ὑἶἴιο δοῖβ βΒῃιδπιείι ἰν δηὰ ἀϊβρυδοςεῖιγ. 
27. ὃ «Ηε νῇο οδδϑβεβ" ἴο ᾿ἰδίεῃ ἴο ἱποίγαοϊίοι 

ὙῈὴ:. νδπάες ἔτοτὶ ννογὰβ οὗ ἱκηονίεάρε 

28. Αὄ ἔαἰθε νιἱῖπεβϑ5 90ο αἱ Ἰυπίϊος, 
Αἱά [δε πιουϊδ οὗ ἰΒς ν]οϊκεά « υἱΐετδ» ἰαί φαΐ. 

29. Ῥεπδὶτῖεδ ἃτε ργεραγεὰ ίοσ βοοῆσσς, 
Απὰ 5εἰγίρεβ ἔοσ [με Ῥδοῖκβ οὗ ἔοοϊς. 

24. (οπίπυοιυβ, υδίογηδιυ-ἴοτΏ τυ. ΑὨυπιογοῦβ δηᾶ β8αγοδϑεῖίς 
τοῦυκε οὐ Ἰαζίῃςβϑβ, σερεαῖϊθα, στ νατίδιίου οὐ εχργοββίοῃ ἴῃ 
βεοοηά Ο]., ἰῃ 26:5. 2 Γῥ-ε 5 ἰὰ ἴῃς ΗδΌ. 1, λέδες (ΚΝ. δωνγίελ); 
ἰϊτὰ οοουτθ ἰῃ 2 Κ. 21᾽2 (δηά πεαυῖγ [Π6 βάτης ΗοὉ. ποσὰ ἴῃ 2 Κὶ. 
2.26. 355); [ἴῃς 80 6Π6 8 ἃ τη68], ἀηά ἴῃς τηεῖποα οἵ εαἰϊίηρ ἰ5 
Οτίεηίδὶ (οἴ. ΜΙκ. 14). ὙΤῇὸο νετῦ οἵ ἴῃς ΗδὉ. (ἀσσιση) 15 ΒΑγάϊγ 
ΔΡρσοργίαιϊς (ϑομαϊὶ. Β1.), δῃὰ βῃουϊὰ ρευβαρβ ὈῈ οπδηροά (ἴο 
“αδαὶ, 4). Τὰς ἰα8ῖ ποτὰ οἵ ἤγβε οἱ. ἰ5 τεηάεγεὰ οσ τϑδά νατγὶ- 
Οὐϑὶν ἴῃ ἴῇ6 Απο. Κἴτβδβ. : ὄσεονε, σρ ΙΖ 7, Ἐδβηὶ σεροσῖβ ἃ τεῆ- 
ἀετίηρ “2 ἐπ α σαγγπεη  (ΞΞ δοεονε), δῃὰ Οτϑῖζ ϑυρρεβῖβ σαγυεόηά. 

ὙΠοΙα βεα5 ἴο Ὀ6 ὯΟ βοοά τοᾶβοῃ ῸΣ οἰδηρίηρ ἴῃς τεδάϊηρ ἀΐελ, 
τπουρὴ ὄσεονε ρῖνεβ ἃ ροοὰ 56Π86. --- 325. ΑΠΕΙΠΕεΙς, φυδίεσμδιν οὐ 
ἴογηᾶῖγ. Οἡ »ποεξεγ (-ξ οὔ ἯδοΟ σοηίοιηρίπουθὶ ταὐεοῖς τρδὶ 
τεδοῃίηρ, ἰδ υαῃίθαο 816) 566 ποία οὔ τὖὮᾧ ἡρηογαηπέ πε: σἰπεῤέε, 

τροῦδὶ βἰτιρ]εῖοη (τ᾽ ἦ). ὙὍῆὰ πλοσαν ἰφποσαπὲ πιᾶῃ, γε ἴδε 

Ῥγονετῦ, ἰ5 ψάσηεα θη Ὀδα πλδῃ ἃγὰ Ῥιη ϑδοά ---- ἴξ 5 δὴ ἰηςς6}}1- 

Εἰθ]ε οὐ)εςῖ-Ἰαβϑοι ; ἃ γγῖϑα πιδῃ ἰδάγηῃβ ἰῇ ἃ ἴΏΟσῈ στ] Δ] ψγΑΥ, ὉΥ 
Εἰνὶης πεβά το δανίος. --- 26. Οοῃίϊηυοιβ, Ὀϊῃατγ-ἴογθασγ. [π 
βθοοπά Ο]. ΜῈ ἸΏΔΥ τεηᾶογ : τὐήο ἧς υἱέσ απα ἀεεῤίεαδέε (Ἐευ55), οὐ 
τοῖο ἐαπμφξές τάανιο ἀγα γεῤγοαελ (ἘΝ. Ὧς., οἴ. 29). ΟΥ̓ τοῦ 13 
1η.. Νοιδίηρ ἰ5 5αἰὰ οἵ [ῃ6 ρυηίϑῃπιεηῖ οὗ [6 ἀηνοσίῃυ βοὴ ; ἴῃς 
οἷά αν (Εχ. 21᾿5. 17 δὰ ῥγοῦδοὶν δὲ τη ϊβ της (8]1δὴ ἱπῖο ἀδϑας- 

ἴιά6. -- Μανεαίς ἰΒα ῬτοΌΔΌΪΥ Θαυϊναϊεης τὸ ἐἐγέσές στναγ. ὍΤδς 

80 ΠΟΙ 566 Π|5 ἴο Ὀς ἴῃ Ροββεβϑίοῃ οὗ ἴῃς Ῥσγορεσίν ἴῃ ἢἷβ ἐδίμοτ᾽ 5 
1 πεεῖπιε ; {86 Ἰαϊίεοσ ἰδ ρυδϑυτιδῦὶγ ἀδογερῖς, ἴλ 6 σᾶτε οὗ ἴῃ Ῥγορε 
[4115 παϊαγα!γ ἴο ἴπ6 βοῆ, ψγῆοβα ὑπΆ]14] οοπάυςϊ, ἰπουρὰ ἰδ πιᾶγ Ὁς 

οοηαετηπεα ὈΥ Ρυθ]ὶς ορίηίοῃ, ἀοεβ ποῖ οοα υπάδσ ἴδ οορπὶ- 

41. ὅ5γζι., δῃὰ 30 Ξοῦις πιεάϊεναὶ εν 5} οοτηπηεηίαίοτβ, ΑΥ.. Βίείκεὶ!. 
1 Δα. ὅγιω. Ταῦρ. [,Ἱἱ. 
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ζᾶῃος οἵ τῆς ἰανν. --- 27. 11. ἐξαςέ, »»:» τον, ἴο δεέση Ὁ ἐπεεδΐονι, ἔρ 

τυα»ποἶδν γον» ἐλ τυον ἧς οὐ ξησινέξρε. ΤῊΣ Ξαγίῃρ πᾶ8 Ὀδε ἰηϊοτ- 
Ρτεϊθά 85 ἃ βεπουβ ἘἼχμογίδιίοῃ, -ῷ “ ςεᾶβε ἴο Ἰἰδίδῃ ἴο ἵπαὶ βοτῖ οἔ 
τεδοδίηρ πῃ ἢ νι} } οαι8ςε ἴπδς ἴο ψδηάοτ," εἰς.," Ὀυϊ τῆς Ηδςδ. 

ἴεγα πεῖς τεηάδειεὰ ἐπεσμεδοη οδῃ Ὠδγὰϊγ Ὀς υπάετβιοοά, πἤθῃ 
υδεὰ νἡπουϊ Δ δὐεοῖίνε, ἴο πλθδῃ δηγιβίησ Ὀὰὲ πρῶϊ ἰπβισυςτίοη, 

ὯΟΣ [ιᾶ5 1ἴἴ ΔῺΥ ΟἴΔΟΓ τηξδηΐϊηρ εἰβενῇοτς ἰῃ ΡΥ. ; οΥἿ, “οξᾶβ86 ἴο 
Ἰἰβίθη το [ροοὰ] ἱπβισιοτίοη ἴῃ οτγάεσ ({πδὶ 15, {{ ΤΥ Ῥύυτροβε ἴϑ5, οὕ, 
1 ἰἢς ταβυϊο ἴοσ ἴῃ6 6 ἰ5 ἴο Ὀ6) ἴο ψδηάοσ,᾽" εἴς., Ὀυϊ β ἢ δὴ Ἂχδοτ- 

ταϊίοη (- “ Ῥεῖϊεσ ποῖ ἤεᾶσ ἴδῃ ἤδᾶσ δηδ ποῖ ΟΌΘῪ ) ἰ5. ἰοσείψῃ 
ἴο ἴδε τδουρῆϊ οἵ Ρε., νῃϊἱοῖ εἰβενῃοσε ἀϊνε5 τλθῃ ἰμῖο ἴῃς ἵνο 

οἶαβ565, ἴῆοβε γῇο ἤδᾶσ δηᾶ ἴῃοβα ψῇο ὧο ἠοῖ ἢεᾶσ, δηὰ ἄοϑβ ποῖ 

ἀεαὶ τῖτ ἴῃς οα8ςὲ οὗ ἴδοϑε ννῇο ἀδ}Ενγ στη ἰεδομίηρ οἵ 5εεῖς ἰΐ ἴῃ 
βρουῖ οἵ ποῦν δηὰ δοῖ ποῖ (Ὁ) ΌΟΟΙ τεΐοιβ ἴὸ 1κι. 125). Εναὶὰ 
δηα Κειι55 τοραγά ἴῃς ἐχῃοσίδιο 85 ᾿γοη οὶ, τξ “Κ ΟὨ]Υ σθᾶβ6 ἴο ἢθᾶγ, 
δῃά γουῦ ν"}}}] ϑοοὴ ψδηάοσ," εἴς., Ὀὺῖ τῆς ΙΔῖῖοσ (Ὠϊηἰκ5 ϑυς ἢ ἃ ἔοττα 

ἀποχδηρ θα ἰῃ ΡΥ. δηὰ ἀουδει). ΤῊΣ ρστατηπιαίοδὶ σοηδίσπιοτοη οὗ 
τε Ηεῦτενν, α͵5ο, ἰ5 ηοῖ οἱδᾶσ, δηὰ ἴῃς δ ἀγεββ "} :ο» ἀο065 ποῖ οἶβ6- 

πθεῖς ΟΟΟΌΥ ἴῃ τ 15 αἀἰνἰδίοη οἵ ἴῃς ΒοΟΚ (τοἰ--22.6). Τῆς εχ τηυδὲ 
Ὅς ομδηρεά εἰἴποῖ 85 ἰῃ ἴῃς ἰγδηβιαιϊίοη ρίνεῃ ἄθονθ, ΟΥ 50 85 ἴο 
τεδὰ: ὕξαφε, νη» σοι, ἐρ ἀσίξ ἐπείγωοδοη, 9 τυαποΐφν, εἴς., οτ, αἵ 
γιοί ἐέαξέ, τῖν σοι, ἐσ ϊεέξηι, εἰς., απᾶ (ὁ ποί τυακαφν, εἴς. 1 τῇς 

βεςοηά οΥ τπἰγὰ τεδάϊησ ὃς δαορίεά, ἴδ σουρὶεὶ 5Βπου]ὰ ὃὉς ἴτδῃ5- 
ἐεττεά ἴο οἢ8. 1- (οἴ, 5}2) οἵ οἴ. 221-243 (οἵ, 2315. -- 28. 5γη- 
ΟὨγτηου5, 4υδίοΓΏΔΓΥ ΟΥἩ ΟΓΏΔῖγ. δε ἰ5 ἰϊ. τυίεξεα; ἴον ἴδε τρϑδη- 
ἴπρ οἵ τῆς ἴοῖτα (ὀεάϊα4) δες ποῖε ου 6.9, Τῆς βεεῆς οἵ ἢτβι οἱ. 158 ἃ 
οουτὶ οἵ )υκῖῖςς (Εχ. 206 1ἐν. οἷ), δηὰ ἴῃ βεοοηά εἰ., ἔγοια ἴπε ραᾶσ- 
4116} 15π|, ἰ5 ἴο Ὀς 80 υπάετβίοοά : τ(ἢς ψίοκεά νι ὶτη6 55 1ηΠϊ]οῖ5 ἱΠ’ ΌΣΥ 
ὈΥ (4156 βἰδιειηθηῖβ ; [Π6 ἐμέφωεέν 15 ἴῃ 6 διττὴ ἄοπε ὉΥ ἴῃς ρεζυτεῖ 
ποῖ ἴο δἰ ονῃ 500] (50 ἴῃς Οτῖς.), Ὀυϊ ἴο τῆς Ἰεζαὶ τ ρμῖ5 οὗ οἴπεγβ. 
[πβῖεδὰ οὗ Ηεῦ. γμίε ἄσιννι, τεδὰ μἴζεγε (3εε τῇ τς ψ ς9᾽.Ὁ η83). 
ΟἿ. 619 τον 218,- 29. Θγποηγτηοιιβ, ἴοσηαῖγ.  μαίδες, τ. γμαρ- 
»αδηιές, ἃ ἴεττῃ ΜΏϊΟὮ ΟΟσυτ5 ΟἹΪΥ ἰη ἴῃς Ρ]υ., δῃὰ ἰ5 ἐουπὰ εἰβενγῃεσα 
ΟὨΪγ ἰῃ ΕΖ. ἀπά ἰδῖον ρασῖὶβ οἵ Εχ. Ναπι. Ὁἢγ. ; ἃ οἴδηρε οὗ οὔς 

Ἰεῖῖεσ οὔ της Ηδεδ. γίνεβϑ γοαΐς (50 ἴῃς Οτ.), νῆϊοῃ οἴει δῇ ἜἽχδοῖες 

ῬΑγα!]ε  ἰβπὰ ἴο τὰς σὐγήῤῥές οἵ βεοοηὰ ο]. Οη “ἐσέγε (ἴο βῖο ,ροέρ 

4 ϑδδλά, ϑόδυ, δὲς. 1 Οεὔἴηρες, Ὠς6. Νον. 
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5 Βεσς εαυϊνα!θηῖ) 5εὲ6 ποῖς οὐ τ. Τῆς ρυπὶβῃτηεπὶ βροκεῆ οἵ '5 
ἐπὶ ἰηδίοιςα ὉΥ͂ τηεῃ. 

19. Κειδιρ ὅτ, τῖῖἢ τ Ἀϊοἢ Αταῦ. Ὁ 2 φέσρεν, ἀσνα τοῦ Ὀς οοταρατεὰ (Εν. 
ἐχρίαΐτβ ἴὶ ὈῪ Αὐδ. 5) “0 ἐφειενεί, Ὀὰϊ ἴδε ἰπίετομαηρε οὗ Ἱ δηὰ Ἢ ἰ παργοῦδθὶς). 
ΤΆε κἴεπι δ Ὃ ἴῃ [85 εὩβε σῇδὺ Ὀε (ουπὰ ἴῃ "Ὁ 2 (οτ σ᾽ ΑΙ], ρεσῆαρβ, δεύδέρ, 
ΘΒ. αΔ}, θυϊ δ5 ἴὰς δά). ἀοες ποὶ εἰξενβετε οσοὺσ ἴθ Νοιῖ-ϑεσαϊεὶς, ἴδε 
Οετ 5 (8ο Θ) Ξεεπιβ ργείεσδϊε. ον 4, “ν΄ διηὰ δῦ Εταπὶς. ργοροβες γ: 
διὰ ηδ". --- 3} ἀρρεδγβ ἴο Ὀς οοττυρῖ, Ὀυϊ ἃ 5διἰδίδοϊουυ ἐπιεπάδίϊου ἰ5 ἀϊθῆςυι. 
- 30. ἈΞ Ἴγτκϑ; 35 ἼΛπι 3, ρεσβδαρβ ἴο θὲ δάορίεα. --- 38, 3: Γιετ; Θ΄ καρπὸς, 
σβεηος Εν. δπὰ Βὶ. ἐπιεμὰ ἴ0 Γν3γ γνεθα, Κίμβιάπεββ τω θε 5Ξαἰὰ ἴο ὃε α 
βδουζος οὗ τενεῦας, Ῥὰϊ σδηηοὶ Ὀε οδιεὰ τενεπυς. “ὍΠπ 15 ποῖ “ ρίουβ ἰονε" 

(Εν.), θυῖϊ φεπεγδὶ Ὀεπενοίεμος ἃπὰ ἐπεπα]ΐη 58. --- [ἢ ἢ (5 βυρρῆεβ ἴῃς δὺρ- 
ξεειεὰ δἀ)εςϊίνεε.--- 38, 3} 75. »3Ὁ ἀρρεᾶγβ ἴο Ὀς ἃ οοττιρὶ ἐχργεξβίου. Απ 
ἰπιε!ρῖθ]ς τεαάϊπρ οἵ ἢ νουἹὰ Ρὲ: γὺ Ἴδϑ" 2 γν Ἴ36; τᾷς βαπις τμβουρᾶι πὶ 
εχρτεβδεὰ ἱπ 2035, σἱτὰ τ ἱπδιεδὰ οἵ "Ὡν. --- 94. ἮὮ τεὸς; (6 κόλπον δοοοσὰς 

ψἰ (Βς νετὺ οἵ 33), 105, διῃιμὰ ἰβ ρεσῆδρβ ἃ βυεὲς ἱπάυςεα Ὁγ [δὶ νετθ. Ὑβε 
ποῦ ἰῃ Κ᾽ ἰ5 τοτὲ ρειίπεηϊ (ἔοτ ψὮΥ 5μουϊὰ ἃ πιδῃὶ ἰδῖςς μὶς Ββδπὰ ἔγοι δὲς 
Ῥοβοῖῃ ἴῃ ογάεσ ἴο οδετυ ἰξ ἴο Ὠὶβ τιον), δηὰ ἴῃς νεστὺ δου βεζῆδρα ὕὲε 
ομδηχεά ἴο 530. ---30. Ἦ το; Οτ. τῦῦὸ δ᾽ δεῖν, ἴο ϑεσυγε ὄἼχδοίεσ ρᾶσδι οι σπι 
πὶϊὰ τ3., οὐ, ἂἃβ ἢς νγϊϊεβ ἱΐϊ, π.20. --ϑῇ. Θ: τη ον ἸΒΏ "5, δὰ σα οι 

ἮΙ τι; Ἅ,: ἀο ποί “έατε.... ανα δὲ μοί ἐρνεογαν εἴς.; 64, : «εατε, νῈὲ} 595, 

ανα ἄεαν... ανα ἑάοι τοί πποί τυαν αν εἴς. Τῆς ΗςΌ. ἔοτπῃ ἰΣ ἀουδιέι!; πε 

ΤΩΔΥ ἱπβετί ἴῃς περ. στὰ Ψ,, οὐ ττῖϊε Ὁ ον 3Η γον, οτ, οσαϊτωρ "22, τεδὰ ὅτι 

δὰ γῶν" ἴον Ἦ σΠ δηὰ γυφυ.- "88. ἘΠ) Ὁγ02) Ὕ; Φ ὁ ἐγγυώμενος παῖδα 

ἄφρονα, -- "3 15 5 (146.).--- ἘΠ 552"; Ετβηῖ., δείίεσ, "3". -8. Ἀ᾽ σον; 
Ὁ μάστιγε:, Ξ- Ὀθ5ν, ῬετὮ. Ὀείϊετ. 

ΧΧ. 1. ΤΟΥ οὗ ἀσίηἰκίηρ ἴο ἀχοθεῖ. 

ΐπε ἱς ἃ τιοοΐίκεσ, τηεδὰ 5 ἃ Ὀγανῆεσ, 
γποενεῖ '5 ονετίδιες ΒβεγοὺΥ ἰς ποὶ νεῖβα. 

Ἐχιεηίνε, φυδίεγηδτγ- (οτ, Ὀΐπατγ-) ἰεσηδιγ. ΤῊΣ 5656 ἰβ5: ἴἴ 5 
ποῖ ῥσχυάεηϊ οΥ βεηβίῦ]ς ἴο ἱηάυϊΐρε ἴο Ἔχοςβ8 ἰῃ ἱπιοχίοδτίην ἀτίηκο, 
οἵ: οἣς ἴδιυι ονετίδϊκοη (ἰμαϊ 15, ἀστιηκ) ἀο68 Ὡοΐῖ ἴῃ [5 οοηάϊ- 
ἤοη Ὀεῖᾶνε οἵ δεῖ νυίβεϊγ. ἤϑῆπε ( γαγίη) 8 τὴς ἐδτηλεηϊδα ͵υϊος 
οὗ ἴδε ρταρε; οἵ »οσ (ΚΝ. “ὐοηρ γίρ}) 41} τἰῃδὲὶ ἀρρεᾶτγς ἴτουι 
ΟΤ. ἰ5 ταδὶ ἴξ νγαβ ἰῃϊτοχιςδιίηρ (154. 287), δηὰ, ἰῃ ἴῃς ἰδῖεσ Ἰςρ βἰδ- 
ὕοῃ (1εν. τοῦ) Ἰουδίθ ἴὸ ῥγίββῖβ, [παῖ 1 νγᾶβ ἃ οοτωσθοῦ δεν- 
εἴᾶξε οὗ ἴδε Ῥεορὶς ἰῃ ἴῃς τεϊϊρίουβ ἔεαςὶβ οὐ ἴῃς ῥγεδχι!ς ἔπιε 

(Ρι. 1433), ἀπὰ ἰμδὲὶ Ναζίγιἰςς (απὰ ῥὑσγοῦδϊυ αἷβο ἴῃς Ἐδομδθίϊεβ, 
7ετ. 35) αὐϑβίαϊποὰ ἴσου ἰξ (ποὶ οὐ δοοουηΐ οὗ ἰϊ5 ἱπιοχίοδιίην 
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υλιεβ, θυϊ Ὀεδοδυδε [86 τεργεβεηϊςα ἴῃς οἱ ραδίοσγαὶ [ἰέε, δηὰ 

τεὐεοϊεά ἀρτιου]υταὶ πόνο }τ68). [{ 15 δοῖ τ ρσοῦδῦϊς παῖ ᾿ὰ γγὰβ 
ἴδε ἰεπωεδηϊεά Ἰυΐες οὗ (τυἱΐδ (ΟἴΠΕΓ ἴδῃ ζταρεβ), 5υοἢ 45 ἴδε 
Ῥοχιερτδηδῖς (οἴ. σδηῖ. 83) δηὰ ἴῃς ἀαῖς." ΔΜίρεξεν, βϑοοδίηρ αἱ 4]} 
τῆηϊηρε φοοά δηὰ τὰς ; ὀγσευῶν, νἱοϊςηῖ, Ἰουὰ, υποοπίσο! θὰ. ΤΈς 

ἀσίηκ 18 οσεάϊτεὰ τὴ τὰς σμδσδοιοσίβιῖοβ πο ἰδ ργοάϊιοςς ἴῃ 
τωεη. 4.5 ουεγίαξεη, ᾿ἰκ, γεεῖς (158. 287), ἐς ἑμίοχίεαϊεά (ςῖἴ. ς); 
τῆς τεηάεχίηρ ἐγγς (ΕΜ...) οτ ἐς σεεείνεα (ΑΝ.) 15 Ροβεὶ δὶς, Ὀυϊ 1685 
ΔΡΡτορτείδίε. 

2. ΒΟΥΔΙ ΔΗρΡῸΥ, 

Τῆς ττδῖὶ οἵ ἃ κί ἰβ ̓ ς (Ὡς τοῦς οἵ ἃ Ἰΐοῃ, 

Ηε νο «δῆρετῖξ" Εἷπὶ 5ἰῃβ δραϊπεὶ Εἰ σηθοὶΐ, 

(οιωρασίβοῃ δηὰ ἰϊβ ὀχρίδπδίίοη, αυδίοσηδιγ-ϊεσοδλιγ. ὕζγαδὰ οἵ, 
ἸῸ. “γνῸν οὗ, ΞΞ " ἴΕΙΤΟΣΙ ἰηβρίγεὰ Ὀγ""; Οτκ. λάγεαΐ 18. ἰοστηδὶγ ἃ 
ΤΩΟΓΕ ΔΡΡτορσίδῖα Ἔχργοββίοἢ ---- [ἰὴ ἸΙΟῺ 8 ΤΟΔῚ 5 ῬΙΟΡΕΙΙΥ δη 1]105- 
τσεδίίοη οὗ δὴ υἱΐεσδηςς οὗ ἴῃς Κίηρ; ἴῃς Ηδῦ. τρδδῃβ ἴο 54Υ: ἴῃς 

ἴεττου ριοδυσεα ὈΥ δ ΔΏΡΤΥ ἰκίηρ ἰ5 85 ὅτεδὶ 45 ἴπδιὶ ργτοαυςεὰ ὈῪ 

τῆς τοῖσ οὗ ἃ ᾿ἰίοῃ. ΤΉΝ ἰσϑηβίιοη αρρενς [Ο]]ονν5 [πε Οτίς. ; τῃς 

Ἡῦ. 5 ταῖμεσ ἐς 5567} τοὴϊὰ (ἘΝ. τοᾶτρ.). [πδιεδὰ οἵ ἀώεσεῦ' νὰ 
ΤΩΆΎ τορὰεὶ ἀξ στ γε (ποίεελ, “ο). ἘΟΙ σης σραΐπεί πὸ 
ΒΒουϊὰ ρεῖῃαρβ τεδὰ λαγηες, ἃ5 ἴῃ 853, Οἱ, 1τ6}} το", 

8. ΤΟ] αἵ εἰτῖο. 

τ ἰδ δὴ Βοποσ ἔοσ ἃ τῦδῃ ἴο κεὸρ δἱοοῖ ἔγοιι εἰτίέε, 
ΟἿΪΥ ἔοοὶς γε αυδσγείβοσης. 

Αῃιηεῖς, χυδίεγηματγ-Ὀϊῆασγ. Ὅὴδ βεοοηᾶ ο]. τεδὰς Ἰἰξ. : δωΖ 
ἐυένν ,οοἱ ἐς φμαγγέζονις (οτ, φωαγγεῖς, ἘΝ. τοί δὲ φμαγγείπρ). 
Ου ἴδε ποζγὰ δετε τεηδεγεὰ φεμῶνγγεἶ 86ὲ6ὲ Ὡοῖεβ οὐ 17} 18). 

4. δΙοῖῦδι »τοὰῃοοθ πὸ ὑχοδὰ. 

[π ἴῃς δυϊσταη ἴδε δἰυρρατγὰ ἀοε5 ποὶ ρἰουρα, 
Απὰ τπετείοσε ἰπ Βαγνυοςὶ Βς Ἰοοκα πῃ νδὶῃ (ἔοσ ἃ Ἵσσορ). 

Οὐομπϊηυουδ, Ἰεγηδιγ. κμήμρς ἰβ Ὦδστα ῬΑΓΠΟΌ]Α Ϊγ (6 5εάβοῃ, 

[οἸ]Ἱονίωρ ἴδε ἰαϑὲ ἱῃραῖμετίης οἵἨ οτορβ, νἤεῃ [6 ρτουηὰ ἰ5 ἴὸ Ὀε΄ 

4 Ουὖν νοτὰςβ “μ», :αεελαγέπε ῥτοῦφοϊΥ Βανε ἴῃς ξατὴς 5ίεπ) ἃς ἰῃς Ἡοῦ. Ἰεστῷ 
(σΔδλ αν). Οἱ ἰΐ5 πρεδηίω οἵ [ρ., ΝΜ ιν εϊνη ξεν, 2, 357; Νονδοκ, “γελ., τ, τορος 
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ΡῬτερατεὰ ίοσς δουίωρ (6 ϑεδβοὴ οὗ ἴῃς “οσπιοῦ᾿ ΟΥ̓ “ δδεΐγ" 
σαὶ), Ὀεξιμηΐης ἰπ Οοἴοῦες δηὰ Ἰδβιίηρ ἔουγ οἵ ἔνε τιοηῖδβ ; ἴδε 
Ηδεῦ. ἴεττα ἰβ, ΒΟΤΝΕΝΟΙ, ζΕΏΘΓΑΙ υϑοὰ ἰοῦ ἴῃς οοἰάεν ὅΔῃ: οὗ ἴδε 
γεᾶσ (Οεῃ. 85 Απὶ. 2} ψ 741 48 ορροϑβεὰ ἴο ἴῃς τᾶστηεσ ἢδ]Γ 
ὙΠΟ ἢ ἰποϊα 65 μασνοβι- ἴπης δηὰ βυπιτημοσ. Ὡς ἀσγνέε Ὀερίπο ἰῃ 
᾿ἌΡΠΙ (θασῖεγ) δηὰ ἰαϑὶς {}}} ϑερίεηες (ταρε5). Τῶς γεθαάεεης 
ὃν γεαφορ 47) “ὰε τυΐμέεν (ἈΝ.) οΥ 47 δόδε εοἰά (1.41.) 15 ιργοθδῦὶε 

- ἰὸς 5υρρατὰ ἰ5 ἀειεττεά ποὶ ὈΥ οοἰά, Ὀυϊ ὈΥ ἸΑΖίῃθ55 ; σε δἰδ 
ὀέριπηῖηρ οΥΓ ἀμήν σα (ΠΏ ε. 511.) 15 Ῥοββίθὶς, Ὀυΐ 1655 Ὡδῖσγαὶ 
ἴδῃ ἐπ σμήρρειη. Ζοοῖς ἐμ πυαίη, ᾿ἰϊ, ατὰς ἀπά ζάεγέ ἐς ποίλέμ, 

δα σεφᾷς ἰοοά ἔτοπι μἰ8 ἢεἰ8, Ὀυϊ, οσίῃρ ἴο ἢ 5 περίθςοϊ, ἴμεσε ἰ5 

Ὥο!ς ; ἴδε τεηδοσίηρ δέξρε (οτ, τἀλαΐ ὀέρ, 1,4ῖ. ἘΝ.) 15 ἱπαρργο- 

Ρηδῖο --- ἰὴς τηδη5 53 οι ῆι]πο85 ψουὰ ποῖ ρῥσχενθῶϊ δἰ5 Ὀείαρ 

μεῖρεά ὉΥ διἰβ πείρῃθοτιβ, ὄβρθοίδ!ν ἴῃ ἴῃς Ρἰθηθα! ἀπά Ἰογου 
Ὁπης οἵ δαγναβῖ. 

ὅ. Βιιχοιγάποει ἀἰδοονοσε 1812. 

Τϑε ῥμύγροδε ἴῃ ἃ πιδῃ᾿ 5 τηϊπὰ 15 ἀδὲρ νγβξεσ, 

Βαϊ ἃ πιδῃ οὗ δαβϑοῖὙ ν1}} ἀγὰν ἱξ ουΐ. 

Οομπἅπυουβ, 4υδίοΓηδγυ-Ἔγασγ. Α τρδῃβ τοδὶ [πουρῃϊ, ἴῃς ῥτον- 

εἰῷ 84γ5, ἰ8 μαγὰά ἴο ἰδίμοτω, Ὀυὰϊ τᾶν Ὀς αἰδοονεγεα ὈΥ̓͂ οἢε νῆὸ 

ἱκονβ ον ἴο βουπὰ ἴῃς τηϊπά. μγῥοσέ ἰβ σουῃθ6ὶ, ρίδῃ, ἴῃς 
τεϑυϊ οὗ ἀεἸ θογαϊίοη ; γεέμα 5 1ϊ. ἀσαγί; ἀδεῤ τυαδέν (Ρἷα. ἰπ τῆς 
ΗδεὉ.) ἰ5 ἴῃς 5γιωθοὶ οἵ βοιμειῃίηρ μαγὰ ἴο Ἔχῃδυβὶ ΟΥὁἨ ρργεβοηά. 
Τῆι ἤρυτε ἰ5 [μδλὶ οὗ ἃ πιδ85 οἵ ναῖοσ ψὩϊο ἢ Πᾶ5 ἴο Ὀε ἄγανσῃ του 

ἃ ὙΟ|1 ΟΥ̓ ΤΟΒΟΙνΟΙΣ ; ἴῃ ἄδεροσ ἴῃς νγαῖοσ ἴῇς πδγάοσ τῆς ἴδϑκ, 
ΤὨς δ᾽ϊυβίοπ ἰ5 ἴο πιεπ8 αἀἰβροβίοη ἴο σοῃοεαὶ πεῖς ρίδηβ. ἃ 

οἷενεσ τδῃ Μ}1 ἀἴϑοονεσ ἃ ρίδη ὉΥ βῃγενγά ἱπαυΐϊγεβ δῃιὰ φιυιεβϑες. 
Τῆς ῥγονεσὺ 8858 Ὠ0 πιοσαὶ οοηΐθηϊ. ὅὲες 18", ἰπ ἢ ἢ οὖν ἤτϑὶ εἰ. 
ΟΟΟΌΣΒ ὙΠ τυογαῖς ἴογ φεγβοςε, δηὰ μιοιὰ ἴον μεξμαῖ, 

θ. ΑΙ οὗ τοϑ] ἔσίδη δῃΐρ. 

Μδηγ πίε ῥζοΐεβε ἔγεη βδΐρ, 
Βαϊ  ἰγυξι ποσί ταῦ 80 οδη βπὰ 

Απαμοῖίο, ἴδσηατγ. ΤὨς ἤγθι Ἰίης 15. ᾿1ϊ.: μι αηὴν “πέρ ῥγοοίαί 
ἐὐε7} οπέ ἀΐς ξίμάμεες (οΟΥ, νιαη» ὦ νιαη 2γοσζαίνις ἀΐς ξέμάμε::), 
Ξεὸ. ““ρὑτοεββίοῃβ οἵ ν ]ΠἸηρηθββ τὸ Ὀςὲ δεΙρίαϊ γε ἰγεχυθαῖ," πιὰ 
(6 ἱπιρὶἰοαϊίοι δαὶ 5ιιςΐ ῥτγοίεβϑίοηβ σὲ ἔσαυθηον δοῖϊον --- ἐξ 
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5 Ὡοὶ ΑΞ ἴὸ πὰ ἃ τηδὴ γοργά, οἵ μα νεῖ, ου6 τῆο οδῃ 
Ὀε τοῖεὰ οἱ ἴῸγ ϑυταρδίῃυ δηὰ αδἱὰ ἴῃ {της οἵ 5ιγεββ. --- Τῆς ἰεχὶ 
[458 αἷξο Ὀδε τεηάεσεὰ: πλὴν ὦ »απ ριϑϑῖς α »"απ οὕ ἀὐπάρεες 
(οι, ας »"αᾶρ τοὰρ ἐς ἀιίμαἱ Ὁ ἀΐρε), τακὶηρ Ζίμα ἴῃ ἴῃς βεῆβς οὗ 

“ Κιηᾶ ἴῃ ψοσγὰβ ΟὨΪγ,᾿" ΟΥ “ ἰκϊηα ἴῃ Οσοδβίομδὶ πιδίζοτβ ᾿" (τῖτἢ της 
ἐτωρ !ςδιίου τμαὶ τῆς {ΠΣ Πα] η685 ἀοε5 ηοὶ ρὸ 41). Τῆς βεῆετγαὶ 
56Ώ8ε ἴῃ [ἢ]5 ἸΓΔΏΚἰΔΙΊΟΩ 5 ἴῃς β88τὴς 85 ἴπδὶ ρίνεη ἀῦονε, Ὀυὶ ἴῃς 

τροδηίηρ διιδομεὰ ἴὸ ξέμεαμεες 15 Βασαν ρειταϊτιεὰ Ὁγ ἃς Ηεῦτεν 
-- ἰὰς ποσὰ τηδϑῃβ “σϑδὶ πα] η 655." Τῆς 541π|6 ζἝΏΘΓΑΙ 5686 
Αἰ5ὸ 5 φίνεῃ Ὁγ ἴδε τεηἀογίηρ (νϊο ἢ ἰηνοῖνεβ ἃ 5ρσῃι ἀεραγίυσε 
ἴτουῦ οὖγ Ηςεῦ. εχ) : »π2η} α "πάη ἐς καϊεα ξίμαά, ἃ ἰὰ νι οι τὰς 

ΔΏΠ  εβὶς 18 ἀἰγοςοῖ δηὰ πδίυγαὶ. ΕἸ Βεσ τἢ15 ᾿ἰγαπβϑίδιίίοη οσ ἴδε ομς 
δεῖς δάοριεὰ ργσίνεβ ἃ βδϑίδοϊοιυ ίοστω ἴο ἴῃς Ἴοουρ]εῖ. 

Ἴ-11. Βοοπάο οὗ οοπάποί. --- ϑἰηρὶς 5εηΐεποεβ (ρασίίαὶ ρασ- 
4}1. 115: ἴῃ ν.ἢ). 

ἢ. Α ταδὴ οἵ ΡΓΟΌΪΥ δηὰ τἰρμιθουβης88 --α 
ΗΔΡΡΥ γε δἷβ οδιϊάγεῃ δῆενς δΒίτη ! 

δ. Α ὄἸκἰπῷ Ὑδο 53:18 οἱ ἰδς Ἰπάρτηεηϊ-5εαὲ 
Ὑνίδηον: 4]} εὐἱἱ τ Ηἷβ ογςοδ. 

9. ὍὮΟ «δὴ δ8ὺ: “1 μανε τηδὰδ τῶν Βεδιὶ οἴεδῃ, ᾿ 
Ιδῃὶ ρῦτε ἔτοτὶ βίῃ" 

10. Ὀίνειβ νεῖ σηῖβ, ἀἴνοτβ τοθαβαγεβ, 
Αδοχηϊπαιίου το Υδηνεῖ ἀγε ἴΠοῪ ὈοΙδ. 

11. «Ενθι ἃ οὨ 1» 15 ἰσπονστι Ὁ δὶς ἀεεὰξ, 
᾿Ασοοτάϊην 85 πἷὶς οοηδυοὶ 16 χοοὰ οΥ «Ῥ4ὰ. 

Ἴ. Τετηλῖγ. [Ιἀϊ. ὁπό τοὴο τυαΐξε ἐπ ἀὲς φγοῤῥῥν ας ὦ γίρλίοομς 
"πιῶ. ὙὍὙΒὲ ἘΧργαββίοῃβ τὲ 2γοόίν ἀπὰ γήρλέέσως ἅτε ἴο Ὅς ἰδίῃ 
τορεῖδες δ5 μβεηαϊδγβ. Τῆς ἰεῖτὴ 2γοδὲξν (11ἰ. δεγζεείιδες, ἑπέςρ- 
τί) εἰρηῖῆεβ βεασῖν σοπέοστηϊ υ ἴο ἀϊνίης δπὰ υμηδη ἰανν, ποῖ ἀῦ8ο- 
Ἰυΐε 5:16 ββῆ 685 (οἴ. ν.) ; 86εὲ 27 τοῦ το ]οὉ 45 ψ 26' τοιἶ, δῃὰ οἴ. 
τῆς 44]. ἰῃ Ὠϊ. 1818 [οὐ 1τ' ψ 377 Ῥτ. 2" 288 20} «’. Ιπειεδὰ οἵ 
γήρλίκομς 6 ΤΩΔῪ [τδηβδῖα ΌΥ γ)μ52--- φἀδοὴ οἵ ἴμεβ6 ἴδιτωβ ἤεσα 

Ξε 2εφζεεί. Τῆς ἤγϑβὶ ᾿ς τᾶν αἰ80 (Ὀυϊ ποῖ 50 ν6}}} Ὀς τεῃάετγαά : 
26 γλίοιμς νιαη τοαύξε τη ἀΐς Ξγοδίῥν (οτ, ἐμ 2γοδί δ). --- Τῆς 
βεοοῃηά οἱ. βἰδῖεβ ἴπε οοιηαοη ΟἿ᾽. ἀοοϊτίης οὗ ἴπε ΒΟ ΔΌΣ ΠΥ οὗ 

ἨΙεββίης ἴογ βοοά ςοπάποϊ ; 566, οὐ ἴῃς οΟἿποσ 5ἰάς, [οὉ ιν 

Φ 80 δοδὰ. Εν. ΕΝ. «. {8ε. Βευξς, Νὴ Δ. Δ ζ 5γι. Τασξ. [δἱ. Καπιρ. 

2ς 



486 ΡΕΟΝΕΚΒΒ 

ψ τη}..---ϑ. Τοτηδεγ. Τῆς Οτεηιδὶ Κίηρ (ἰἰκς τὰς οἰίο οἵ τς 
τπδε οζ οἶδῃ) δοϊθα ρειβοῃδὶν δ5 Ππάρε; οἷ. 2 ὅδῃ. οἶδ τ Κὶ 15 
158. 11Ὁ  Ψ γ2) (80 αἴϑο, ἴοσ εχ., ἴῃς (δβ οἵ Βαρᾷδά). Τῆς Κίπς 
(πδο ἰ5 ἀβϑδυιθεὰ ἴο δε ͵ι5ῖ, 58:6 ποῖε οπ 1605) τυέμροτος 41] 

οἄι565 ΜΠ ἢ ἢ ἐγές, ῬΘΙΘΟΏΔΙΪΥ Ἔχϑιηΐῃ 65 8]} οἰαὶπιβ δἀῃὰ Ἵμάγρεβ, 
553 ἴῇς ενϊάδησα, Ἐβρθοὶα!ν 51} δἀπὰ ὄχροβαβ 4]}} οσίπιδ δά 
ἰηυβῆῖςθ. ΤΏ νετὺ οἵ βεοοῃὰ οἷ. πᾶν 8150 τηδᾶπ σεσζίεγε (ΕΚ), 
Ξε ἀἰδβδίραῖεβ, ἀδϑίσουβ ; ὑυϊ τῇς ΟΙΠΕΙ 8εῆβε δοοοσὰβ πιῖῇ τᾶς 

ἐχρτεβδίοη τοΐδᾷ ἀΐς ἐγές, ἀπά ἰδ βιρροτίθα ὉΥ ἴδ8 υ86 οἵ ἴδε νοτὺ 
ἴῃ ν.3, --- 9. Τογπδιῖγ- Οπαιγ. Α ἀδοϊαταίίοη οὗ ἢυτηδῃ πιοσγαὶ 
ἰτιρετεοῖίπεθ5. ϑυοῇ ἃ δε οί νπὰθ ἀουθῖ]655 σοανὰὶ ἢ εἰσὶ 
τοἨεοοῃ ἰῃ Ιϑγαοὶ (αςῃ. 3 158. 65), Ὀεΐῃρ ἃ Ὡδοαββασυ γεϑυϊ οὗ 
οὐὈβεσνδίίοη. [Ι͂ἢ ἴδε δι ΐοσ ᾿ἰϊτεταῖασε (ἄονῃ ἴο ἴῃς ΚΞἰχι οσ ἢ 
ΠΘΠΓΌΣΥ 8.0.) ἰδ ἰ5 τακθὴ ἴοσ ταηϊεὰ νἱῖϊμουϊ ἴοσγηλαὶ βἰδϊεπχεηῖ. 
ΤὨε ἀϊδιϊποϊ τεοοραίοῃ οὗ 5ἰηδπιϊηθθς 45 δὴ εἰειηεηΐ οὗ δυπιδῃ 
πδῖυσε Ὀερὶη5 ἴο ἀρρεᾶσ ἰῇ ΕΖζοκίεὶ (18. 32), δηὰ τὰς ἐογγαυϊδιίοι 
οὗ ἴδε νον ἰ5 ἐουπὰ ἴῃ ἢ ]οϑοροαὶ οζ σεῆδοῖνε πτϊηρβ ἀπὰ 

αἰϊεταηοεβ (1 Κ. 85 οῦ 4179 τ2΄ [ἀρρδγεη!γ δὴ ἱπίεγροϊδιίου ] 
ψ φτοῦ) 1.30 ΕςΟ]. 75); ἴῃ τῆς Ῥβαιεγ νὰ ἤᾶνε ΟἿΪΥ ἵνο οσ ἴἄγες 
Οσουττεποαβ οὗ ἴῃ 6 ρεπεῖαὶ δβηττηδίοη, ἴῃς τείεγεηςα ἴῃ Ψ τ4᾽ δπὰ 
ϑἰ ταῦ ρᾶββαροβ Ὀαίηρ (45 ἴῃς σοηϊοχὶ ἰπάϊοαῖθ5) ἴο τῆς δηδηὶοβ 
οὗ ρῥίουβ Ι5ταε]. ὉΤῆθς ὕγο σοῃοςρἝοῃϑβ, αηΐϊνοτβαὶ 5: ]η685 (ν.ἢ 
δηὰ ἴδε Ῥοββι ΠΥ οὐὗἨἠ ὠρτδοῖῖοδὶ ρετγίδοϊῃθιβ (ν.), πεῖς δεὶά 
τορεῖπεσ, σπουϊ αἰεηρὶ ἴο Παττηοηΐζε τπθτ Ἰορίο αι ν ---- [ΠΟΥ 

ξαγηϊβἢ [ἢ ς ταν τηδίογίαὶ οἵ ἰδῖοσ ᾿ῃεοϊορίοδὶ ἀορταᾶ ; ἴῃ οἵγ Βοοῖκ 
οὔ ]οὉ τᾷδε Πεῖο ἰβ ργοπουῃοδά ρεγίεοϊ Ὁγ σοὰ (Τοῦ 15), γεῖ ἰ5 

ομαιροὰ νἱϊῃ πὶ ποῖ οὐἱγ ὉγῪ ΕἸδι (]οὉ 3473) Ὀὰπὲ αἷϑο ἀρρᾶϑγ- 
ΘΠ ὉγΥ Οοά Βἰπηβεῖῇ (]οὉ 405). Τοῖς 18, ἰΏ ΟἿΤ'., ἢο τοεΐοσ- 
6πος οὗ Βυϊηδῃ ὈΘΟΟΔΌΪ ΠΥ ἴο ἴΠ6 ἀνεηὶ ἀεβογι θεὰ ἴῃ σε. 3. -- 
10. Βίῃαιγυ. ὅεε εἰ' 2οῦ Ατὴ. 8) ΠὈῖ. 2556 ΕΖ, 45", δηὰ, ἴοσ 
βεοοῃά Ἰΐπε, τη}; οὗ, Β5. 265, ἀπά ν᾿" Ὀείον. --- 11. Τεσησγ. 

Τῆς Ηδεῦ. τεαάβ: σῶο (ον, εύδη) ὅγ ἀὲς ἀδεαῖς ὦ εὐϊῥά ἐς (οτ, 
»ιαξζές ἀένισεῦξ) ἐησινη, τυλείὰφν ἀὲς τυογὰ δέ ῥωγέ ον γίράί. Τῆς 

1Ώ1τ|4] ρᾶτγίίοὶς όσα αιδι 168 οἰἴπογ [ῃς ἐχργαβϑίοῃ ὁν ἀξς “εαῖ, ΟἹ 

τῆς ψῇο]ς οἰδυβε; ἰἱῃ ἴῃ6 (ΌΤΤΏΟΙ οδϑς ἰξ ἱπιτοάιϊοαβ ἃ οοπίγαβι 

Ὀδεΐνεεῃ ἀδεάς δηὰ β8οιπειίηρ εἶδε (ςοποοίνδΌΪγ, τγοσὰὰ8) 85 πιασῖ 
οὗ οσπαγδοῖοσ, Ὀυΐϊ οὗ βυςἢ οἴποΥ τῆν ἴποτγε 18 πὸ ἵγταος ; ἰῃ (δε 

Ἰαϊίεσ οδϑα ἰξ οοηϊταϑῖβ [5 οἰδιιϑα τ βϑοτθ οἵποσγ, θαὶ ἴπδτε ἰβ Ὧο 
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οἴπεν πὶ πϑΐο ἢ ἰὶ βίαπᾶβ ἴῃ σοπίταδι.Ό ΤΣ πδῖυγαὶ βυρροϑβίίου ἰς 
δὶ τῆς εἰ ρ ἢ Δ5315 ἰ5 οἡ ἀζά, δὰ ἴδε ροβίἴοη οἵ ἴῃς ρατγίίοϊς πιυδὶ 

δε οἰδηρεά 50 τπιδὶ ἰΐ 58)4}} ἀυ δ!" 1815 ποσὰ. Ἐνεη ἃ γουης οἰ ]ά, 

ἴδε 5εηϑβε ἰ5, 5σῃονγ8 σῃδσδαοῖεσ ὉγΥ οοηάυςῖ; ἴδε 5Ξυρρεβίίοη ἰ5 ἴπδὶ 
οοπάυοι ἰ5 ἰνναγβ ἴῃς ἰδϑὲ οὗ Ἑσβασγδοίεσ (Μι. 7Ὦ), δηὰ τδμαὶ ἰταϊπὶ πα 
τουϑῖ Ὀερίη εαυὶγ. [π βεοοηά οἹ]. [δε ἔοστῃ οὗ ἴῃς ΗςΌ. ἱπ1ρ]165 δῃ 
ΔΗ ε515, δῃὰ ἰξ 18 ἰπογείοσε Ὀεῖῖεσ ἴο τοδὰ δσα ἰῃϑιθδα οὗ γέσάζ.: 
πθεῖμες τῆς ΟὨ]4᾿ 5 σοπάυος θὲ ροοά οἵ 84, ἴῃ εἰἴμεῦγ οδβ6 ἰΐ 
Ἰηαἀϊοαῖε5 ἢϊ5 ομαγαοῖεσ. ὙΤὨς ἰτδηβίδοη ροσά ἀπά γίρλέ (1,.41.) 

ξῖνεϑ ὑρ τῇς δημπμεβὶβ.Ό. ΤῊς τεπάδτίηρ ἐυέπ ἐπ ῥέαγ (Ἐπ.) ἰ5 ποῖ 
βυρροτῖεα ὃὉγ Ηδῦ. υϑᾶσε, δηὰ ἴῃς 56η56 ,εήρη, δ εενιδές (ας. 427) 

ἴος ἴῃς νετῦ οἵ ἢἤτβε οἱ. 15. ἤεγθ ἱμπαρρτοργίδῖε: ὍΤῇε τεπάθηηρ 
τυλεύλεν ἀΐς σεδοης [Ὠετεαίιο }] τοῖλ δε ῥωγε εἴς. ἰδ ϑΥμίδοΙΟΔ}}ν 
ἐπυρσοῦαῦϊθ. [Ιἢ οἢ8. 1-9 οἵ ΡγΓ. εὐ ζα ἰβ υβεὰ οἵ πιαῖυτε γουης 
τωδηῃοοά, ἴῃ οἾ5. 10--21 ἰξ 5: ζ}1.68 ἃ ρεῖβοῃ ὑπάσσ ἴῃς οοηῖτοὶ οὗ 

Ῥαγεηῖβ, ᾿ἰνίης (αῃτααττὶ 6) ἰῃ ἴῃς ἰδίμοτ᾽β Ὠουβε. 

ΧΣ. 23. ον ἘΠ τοῖν Ετγδηϊς. ευρροβῖ5 γΌπ; οἴ, [86 ηγῖ οἵὗὨ 1013. ---- ἼΥΓΣ εἶδε- 

νεθετε τὸ 29 δε (οζ, δεεομεο) ἀρ Υ τοίέλ; ἴῃς Ὗτβα. ἴαϊε ἰἴξ βοτε δὲ ΞξΞ φγουσξε, 

Φπὰ ἰξ πῆδὺ Ὀε 80 φροειίοδιγ ὑδεὰ, ἰῃ ἃ βεῦβε ίοσ ὙδΙοΝ ψὰ ταῖρι ἐχρεοῖ ΡΙεὶ, 
δαὶ τδὶς ἔοττῃ 'β ποὶ ἑουπὰ νῖϊ δυο ἃ πιεαπὶπρ; ἃ τεδϊπρ Ὡ΄ΨγΌ, δα ἰῃ υ."», 

ἦς Βεζε ἱταργοῦδοϊε. ΗἾἹ, οοπ)δοῖυτες γὩ}ηο, ἀσποῦι. ΤΊΡΒΕΙ ἔτοπι ἴδε ἰαῖς 
(Ταγρυπῖς) Ἴ3γη ἀρρεν, Ὀὰϊ δυο ἢ ἃ νετὺ ἀοεβ π΄ ἴ οοους, οββίὈΪΥ νὰ ββουϊὰ 

τεδὰ .0;30 (οἴ. Ἀι. 2231). Αθες νϑπ ἴδε οδ)εςϊ δἰππεὰ δραϊῃβὶ ἰβ εἰβενσῆετε 
ἰαιτοάυοεά ὈΥ 32 οἵ ὃ}; 855 "κοτὶ ἀδ τοὴσ νεέξσος σιδ ἀρρεδῖβ, ἱπάεεὰ, ἴο βῆ ον 
ἘδΒαῖ ἃ ἀἰγεοὶ οδ)εςὶ ἰδ Ροββίδ]ε, θυϊ γγεὲ 5ῃου]ά ρεύῆδρβ βετε δάοριὶ ἴδε τεδαάϊηρ 
οὗ τιμαὶ ρδεβαρε Ὑ2Ὸ) ὈῸΠ (80 δῷ. Οτ.); οἰβεγινῖδε 2 ββου]ὰ ὃὈς ἰπβευῖεὰ Ὀείογε 
ΝΦῺ); ἘΆ ἰδ ευρροτῖεὰ ὃδγ ΘΩΤΈ, --- 8. Θα ἀποστρέφεσθαι, -Ξ- »υ ἐμν ατοαν ον", 

8 βοοα τεδαϊηρ; Ἐἢ, ἔτοπι 22 οὐ 329 ἰδ τῖογε νἱρογουβ; Ξ, “ραγαΐ «ε; ἃ -- ἢ; 
95 ἴτδῆβ. ἐσ ῥμ αιυαν «εἰν. --- 4. Τῆς Ρ͵ερ. 10 τιδγ ἱπάϊοαϊς ἴῃς ἴτας αἱ πε ῖο ἢ 
δοπιεϊπίηρ ἰδ ἀοπε. ---δ. ΤῊΣ τεδάϊηρ λόγος (-Ξ ἸΒ πΣ) οἵ Η-Ρ τοῦ. 147 αἱ.» 
ἰπείεδα οἵ ἴμε βουλή οὗ (οάά. ΒΚΑ, ἰ5 τερατάεά ὉγΥ 185. δπὰ Βαυπιρ. 88 
οτἱρίμαὶ, οἱ ἴῃς τουπὰ τδαϊ ἰξ οου]ά ποῖ μανε Ὀεεῃ ἃ Ἴοτγεςϊίοι οἵ ἴῃς ἰαδϊζογ. 

1{τ8ι5 νίενν Ὀε σοττεςῖ, ἴῃς νρογὰ ργεβεηῖβ ἃ ποϊενγουῖαυ ἱπδίδηςε οἵ ἴῃς ργεβεῦ- 
νδίϊοη οἵ δὴ οτίρί πα] γεδαϊπρ Ὁγ ουτεῖνε Μ55. Βαϊ αἱ πιοβὲ ἰξ οἂπ οἠϊὺ ὕε 

Ἰοοϊκεά οῃ 85 ὑρτοῦδῦϊε; ἴδε ροββι δ᾿} οὗ ἃ οβδηρε οἵ βουλή ἰηῖο λόγος, οτ οὗ 
δὴ ἱπάερεπάεηι τεπάετίηρ οὗ ἴῃς Ηεῦ. ὃγ τὰς ἰαῖζετ ἴεγηι, ταυβὲ Ὀς δαάπιϊῖεὰ, 

--Θ. [ἡ Β υοπ οπιῖς τς βυβ,,, νι] ἢ τᾶν Ὀς Ξοτίδαὶ ἱπβοττίοι ἔγτοπι ἰο] ον κ. 
--Ἔ 00; ΘΟ τίμιον, ΞΞ Ὁ" --ϑ. Ἐ πνο; (ὃ οὐκ ἐναντιοῦται, -- Ῥαεδ. ΠΟ, 

τεπὶς ἢ Οἷς. δάορῖς νι ἴῃς βεῆθε μασοήί δὲ ἐστί. --- 10. Θ΄, ἱπιεγργεϊίηρ : στάθμον 
διέγα καὶ μικρὸν. --- (8Β πετε, γαιγίηρ ἴτοτι 35), σῖνες ἴῃς ογάεγ οὗ οουρὶεῖΣ 85 
ν 855 1Χ0.12.9.80. 1ῃς οτγάες οἵ ἘΠ ἰς ρίνεη ἰπ μ 22. ΤΆς γεδβου ἕος ἴδε ἀϊβες- 
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δος 5 ποῖ ἀρραγεηῖ; Ὀυϊ 85 ἴῃετε 15 ὯὩ0 Ἰορίοϑδὶ οοππεοιΐοι Ὀεΐψσεεῃ οουρ]εῖς, 
δοςοϊάεηϊ οἵ βοτίαὶ ςαρτίος πυϊρἢϊ δαβιὶ Ὁ να ἴῃς οτάετ. --- 11. Τταηθροβε ὃ: ἴο 

βιαπιὰ Ὀεΐοτε Ἵ»)», ἀῃὰ ἔου ὍΦ" γεδὰ ».. --- Ἐ, Βὶ, οπιῖξ ἴῃς βεςοπὰ ὅν. -- δ 

τείες Ὕ ἴο Ἵν», δηὰ “δι ἴο Ὄρρ, νϊο ἀοε5 ποὶ τεϊΐενυς ἴῃς πγηϊδοϊῖςδὶ ἀϊβηουεγ. 

18-14. Ἰον᾽ε ἰδου]οα (Π6 αἰ οὗ Θοὰ. Ιπὰπείσγ, ποποείγ. 

12. Τῆς Βεατιίηρ εαγ, ἴδε βεεΐῃρ εγε -- 
Υαμνεἢ δδ5 πιδὰς ἔθει ὈΟΙΉ. 

13. Ιονὲ ποῖ βἰδθερ, Ἰ6βὲ ἴβου οοπια ἴο Ῥονοτυ; 
Ορσεὴ τΐπε ἐγεβ, πὰ ἴπου σὴϊξ πᾶνε ρ] θη οὗ Ὀτγεδά. 

14. “Βαὰ, Ὀαὰ!᾽ 86γ5 ἴῃς Ὀυγετ; 
Βαυϊ πδεὴ Βς ἰβ ξοῆς, [ἤδη ἢς Ὀοαδῖβ. 

12. σοπέηυοι, φυδίογηδτιγ- (οτ, Ὀϊηδιγ-)} ἴοσηαῖγ. ἰξαγίης δπὰ 
σίρλέ Ὠδτα 5ἰδηὰ ἴοσ 41} τηδη 5 (δου 169 ---- 411, 5δᾶγ5 ἴῃ 6 ῥσονθῖῦ, ἃσὲ 
τῆς οτεδοη δηὰ ρ οἵ σοά. Το βυρρεϑίίοῃ ἰ8 ἴμδὲ ἢς 15 στεδῖεσ 

ἴδῃ ἴπογ, [πὶ Ὧς ναῖομος τἤςδῃι, ἀηὰ ἴμδὶ ΤΠΘῪ πιυβὲ Ὅς υδεοὰ ἴῃ 
οὈεάϊεηος ἴο πω. Οἱ ψ 943.---18. ΑπΕεῦς, ἴεγπαιγ. [κϊ. 
ϑβέη. .. ἄσυε ῥέεπν (οσ, ες οαέξά τυ), ὕπο ἱταρεγαῦνοβ, ἴῃς 

ἢγοῖ βἰαϊίηρ ἴῃς σοηῃαϊάοη, ἴα βΒεσοηά 5ἰδιίηρ [ἢ ς ταβυϊῖ ---- ἃ σοτα- 
ΤΟ Πσοηδίσυοτίοη ἴῃ ΗΘΌτονν. ---- [ηκῖοδα οἵ ὀγεασα γγα τΏΔΥ 580 ,)ροά,; 

ἴῃς 8ᾶ8π|6 ἴεσπὶ Π]ΈΔἢ5 [ῸΓ ἴῃς ρῥδϑίοσαὶ Αγδὺβ γισαζ, δπὰ ἕοσ ἴῃς 
ἀρτιου υταὶ Ηςῦτγενβ ὀγεαί. --- 14. (Οοπεηυουβ, χυδίοτγηδιγ -ἰοτ- 

ὭΔΙΥ. Α ἰποκ οἵ ττ846. Ὑῆα Ῥυγοθαθοσ ἀἰβραγαρος ἴῃς νγᾶσε, 

θεδῖβ ἀονῃ ἴπ6 56] 1|6σ, δηὰ Ὀοδϑῖβ οὗ 18 οἰθνθσηαβϑ. 

1δ-18. ὙικάοΩι, ἐγαπὰ. 

15. ϑίοτε οἵ ροϊὰ δῃὰ ὑγεϑ!ῖ οὗ σογδ]β 
Απὰ ρῥτσεοίουβ νεβ8ε}8 ---- (4}} 1815) ἀγὲ τῖβε 116. 

16. Τακε δϊ5 σαγηηεηῖ --- ἢς 18 ΒυΓεῖν ἔοσς δῃοῖμενὶῖ 
Ἐὸος δηοῖδες μοϊ]ὰ δΐπι ἰπ ρἰεάρε ! 

1). ϑυεεῖ ἴο ἃ πιδῃ ἰ8 ὑσγεδὰ ρμαϊπεὰ Ὁγ ἰγαυὰ, 

Βυὶ αἴ εγιναγάβ Πἰβ πιουτῃ ἢ} θς Β]1ςἀ τ ἢ ρτανεῖ, 
18. «Αττδῆρε» [ὮῪ ρ᾽απβ ΟΥ̓ σοιη8ε]}, 

ΟδΥΥ οἡ Ψαᾶζ ὑπάοτ δάνϊος. 

15. ϑιηρὶε βεηΐεπος, ἱεγηασυ. ᾿ξαϊά ἰ5Β αὐυπάδῃος ; τυίφε ἤῥ« ἰ5 

1. δῥς οΥΓ ζποτοίσσε; ἴῃς δε. [85 βίηρ. α 2γεείομς ὑδεεοί, ὙΈΘ 

ΒΥπίδοι 8] ογάθσ 15 ποῖ σοτγίδίη, θὰ: (ἢε ἰτδηβδιίοη ἤθγε ρίνθῃ, ἰῃ 

ὙΠΟ ἢ [ἢ6 Τῆγεα ἢγδι Ἔχργαββί 5 41} ἀθβοῦῖθε τυΐδε ἤϊε, ἰ5 ἴῃς πιοβῖ 

πδίαταὶ. ΤῊς σουρϊεὶ ἰ5 βοπιδῖίπηεϑ γοηἀεγθα ἴῃ δηι πεῖς ἰοττῃ : 
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“ἴογε, εἴς., δωΐ (οτ, γε) ἤἔβε οὗ ξηποιυέξαρε αγε α ῥγεέείοες σεξεεί, Ὀαὶ 
τηϊ5 Ἰεᾶνεβ ἤχϑβί 9]. βγηϊδοῖοδ!ν βυβρεμάςα, δηὰ τῆς τοβυϊδηῖϊ βθῆθς 

Εἰῖμεῖ συρροβίβ ἴΠδὶ ἃ ῥγθοίουβ νεβ86] 15 τοῦς να] υδῦϊς ἴθδῃ χοϊὰ 
δηὰ οοχγαὶβ (“ κο]ὰ εἴς. 5 να] υδῦὶς, σοὶ σῖϑα 1 ρ5" εἴς.), οσὐὁ ρυΐδ 
πιϑάομὶ δηὰ ροϊὰ τορεῖῃοῦ 85 5ἰῃυ αγ ναὶυςβ (“ μοϊὰ εἴς. 15 ναὶυ- 
ΔὉΪε, ἀπά νίβε 1105 [4150] ᾶζὲ νδ]υδῦ]6 ᾽") ; πεῖ Ποσ οἵ ἴῃεβε 5ιδίθ- 
τοςηῖβ 8 ργορδῦϊθ. Μοβῖ ἐχροβίζοιβ γθῆοσ: φάδγε ἐς ροίά εἴο., 
ὀμέ ἐἔῥε ο7 Σμοτοίεάρε αγὸ ὦ ῥγεείρμς ὑξεφοὶ (οτ, Ἴευε). Ιπ τη 8 

τιδηϑιδϊίοη (Ὡς δηθίμεῖς ἔοστη ταῖζαβ ἃ ἀπ ου]γ, 45 ἀρονς, δηὰ 
τῆς ἜΧΡΓΟβϑίοΏ “ ἴΠ6ΓΕ ἰ5 φοϊὰ εἴς. 15, ἰῃ ἴῇῆς σοῃηθοίοη, βίσδηρε, 
ἔδεῦϊε, δηᾶὰ βυῃιδοῖ δι ἰἴοοθαθ. Ῥοββίγν ἴπε ἴοχὶ βῃουϊὰ Ὁ6 
οἰδηρεὰ 80 885 ἴο ρίνε ἃ σοϊῃρδιίβοῃ κα ἴῃοβε οὗ 3.5} 81͵- Οη 
“ογαῖς (ἈΝ. γμόίες, οἵ εογαίς, οὐ ῥέαγζ) 566 ποῖβ οἡ 3. Κεςείς 

81ΙῸ Ασίο]ε5 οὗ πουβεῃοϊα διγηϊζυγε, βοσμθιίτηεβ τηδάς οὗ ρῥγεοίουβ 
τοοῖδὶβ, βοϊωθίτηθβ ογῃδιηθηϊεα πὴ Ργεοίουβ βίοῃεβ (5ες Οξῃ. 
24 Ἐχ. 2.41..3); τῆς ἩςεὉ. ποτὰ ἰ5 αἰβο υβεὰ ἴοσ δίς ββ οὗ ρεῖ- 
5008] δἀοσῃπιεηῖ, 85 οὗ ἃ ὑχίὰς (154. 612), οοπιρτβίηρ ᾿εννοἶβ δηὰ 
ΒΙ ΠΪΑΥ Ογηδιηςηῖβ. --- 10. Θυποηγηθοιβ, ἴοσηασγ. [41. “ογ (οτ, 

τοἄξη) ἀξ ἐς τωγεῖν εἴς. ; ἰἴΏ βεοοπά οἷ. ἴδε Ηδῦ. ἴεχὶ 888 ρἷυ. 
οέδλονς (οτ, ογαηρε:), ἴῃς τηλυρίη ἔξτω. βίηρ. 5 σϑαηρέ τυρριαϑὶ 

(ΞΞ “δῃοῖδοσ τηδηβ νἱΐε ᾽.,); ἴῃς Ἰαίζει γοδάϊῃρ ἰβ 1685 Ῥσοῦδθϊε 

ποῖὰ ἴῃς Ρδγδὶ]ε!ἰβπλ, νηοῦ 4150 ἔάνουβ τηδβο. ϑβἰηριυϊατγ. ---- ΤῊς 
σουρὶοεὶ (πο Οσουτβ ἀραὶῃ ἰῃ 278) 15 8Δη ἐχοϊατηδίίομ οἵ Ἷοη- 

τειηρίυουβ τεῦυκε: “ἢ [88 Ὀδθὴ (ὉΟ]15} δου ἴο Ὀξοοπὶε 
ΤΕΒΡΟ;ΒΙΌΪ6 ῸΓ Δῃοῖθσ τηδη᾽5 ἀθὐῖ --- ΒοΪά Ὠΐπὶ ἴο δοσουπῖ, ἐχδοῖ 
τῆς Ἰεχαὶ ρδῃδὶ [Ὁ ΎὍΠς ραγγηθηΐ, σΟΠΊΤΩΟΠΙΥ ρίνθη 85 56 Ό ΠΥ 

(Ὀι. 24.018), εου]ὰ Ὀὲ ἴακθὴ ὉΥ ἴῃς ογεάϊοσ 1 ἴῃς ἀθρϊ νγὰβ ποῖ 
Ῥδἱά. --- [ΙΏ βεοοπά οἷ. γα 5ῃοιαὰ ρϑγῆδρβ ἱγδηβίδῖε : ἀσάδ ἐξ (1ἴνς 

Ἑαττωςηῖ), ἴοσ, [βουὴ ἴῃ 6 ῬδΊβου τηΐρῃς ῬῈ ρ]εάρεά ἔοσ ἀερι (Νεὶ. 
55), ἰῃς τοίεσεηςε, 8ἃ5 ἢγβί οἱ. βυρρεβῖβ, 15 γϑίῃογ ἴὸ [ἢς ρατστηξῃῖ ; 

ἀολά ἀΐπ ἐπὶ ῥίφαρε ταᾶγ, Ὠονγανοσ, ὈῈ υηδεϊβίοοά ἴο τηθᾶῃ πο" 
“Πο]ὰ 5 Ρεΐβοῃ 858 βδουσιν," Ὀπὶ “ Πο]ά ἢΐπὶ ἴο δοσουηΐ 85 566ι 

τῖτγ." --- Οἡ ἴῃς τεγπὶ αρσίλέῦ 566 ἤοὶς οὐ 2 3.---- 17. Αμαιμειίς, 
ἴΟΓΏΔΙΥ. [ἀἱ. ὀγεαά οΓ γαμαά (οτ, ἀξεεί). Ογανεὶ 18 ἃ τωῦβ8 οἱ 
51:28}} ῥαγείες (1Άταὰ. 4.5), βθγα βεσθδρβ εατῖῃ οὐ βαᾶῃᾷ. Ρ]δβαβυσγε 

[ταυυ θην ψαϊηεά, 58γ5 ἴῃ6 σουρ]εῖ, ἰ5 ποὶ ἰαϑίηρ; οἴ. τοῦ 235 

79} 2οἱ»"ϑ, --- 18. ϑυποηυπιουβ, ἴθγηᾶσγ. Τῆς ΠΕΟαβϑΥ οἵ οοηϑδυὴ- 
τἰΔὔοῃ δηὰ ἀο! θογδίοη ἴῃ 411 ὑσοοθεαάϊηρβ ; ἴῃς ᾿ἰμουρῇϊ ἰ5 σα ϑίδη- 
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[.41}}γ Ἰἀεῃεοαὶ τῖτὰ τπᾶὶ οὗ 24. Ορωρρεί ἰβ ἴῃς δάνϊος οὗἁ νγῖβε 
Ῥειβοῦβ. Τα ἢχβθὶ οἱ]. ἰὰ ἴῃς ΗδΌ. ἰ5 ἀδοϊαταῖίνε: δήσεις γέ 
αγγαμρεα ὅν ἐομπδεί, ἴο ἴῃς ἔοστω οἵ ψῃϊο! ἴῃς βεςοῃὰ οἷ. τιν ὈΣὲ 

Δϑϑι τα δια Ὁγ τοδαϊηρ: σπα ὃν (οσ, “παάφρ) σάσίες τυαν ἐς εαγγεδαϊ 

οη. Βαϊ ἴξ 15 Ὀεῖζοσ ἴο υῃπάεοτβίαπα ἴῃς σουρ]οὶ ἃ5 8ῃ ἱπ)υποῦου, 

δηα δϑβϑι ταῖς ἤγβὶ οἱ. ἴο βεοοηά οἷ., ψ ἢ ἴῃ 56 η86 : “πἤδῃ μου 

ἰοσιηεϑὶ ρἰδῃβϑ οὐ σδιτίεδδε οἡ ΜΑσ, 40 ἰξ ὑπάεσ 5.1] συϊάδπος ᾽᾿ 
(νὰ της δάνίος οἵ δ0]6 σουηβείϊοσβ, βἰδίεβιαθη, δὰ ρεηετσα 5). 
Ιῃ ΔΩΥ οᾶ536 ὙΆΓ ἰ8 ΒρΟΪκΘῺ Οὗ 85 ἃ Ποιητοῦ ἱποϊάεηϊ οἵ ᾿Ἰδ ; ποίησ 

ἰ5 5414 οἵ ἰἴΐβ τποσζαὶ δοσοιῃρδηϊτηθηῖϊβ Οὐ 15 ἀοβι γα θμ655 οσ υπας- 
ΓΔ Ὁ] πθ88. Οἵ. 215) λφ' Εσς. 25 [χἱ. 145, ὙΠΟοΙῖς 8566 π|5 ἴο Ὀ6 ὩΟ 

βτουπά ἰοσ ἰδἰκίηρ ταν ἴο τείεγ ἴο ἴῃ6 σοϊαοῃ δϑαϊγα οἵ [ἰΐβ, βῃ ἢ 
85 ἰερᾷὶ ὑγοσβββ6β8, δῃὰ 5ἰπλτ σοηῆϊοὶς (ΕΤἸΔηΪς.) ; ἴῃ ἴῃς Ῥβαϊτως 

(1γγ5 35) τ2οἷ σ..) ἴεγπιβ τοδί ες ἴο ὰσ ἀγα ἀουι}655 ϑοτμείίπηεβ ἴο 
Ῥε υπάετειοοά ἤρυτγαῖίνεϊγ, Ὀὰϊ βυο οδἢ ΒΑΓ Ϊγ ὈΆ ἴῃς 9656 ἢεζε. 
Οἱ ῥέσης δπιὰ αἰἴγεοδοη 866 ποῖθϑ οἱ 6᾽} τῦ, 

19.21. Θοεεῖρ, 8118] ἱπιρίδέγ, ἀπήπεὲ δοφαϊεί ἴοι. 
19. ΑἍ ὕταἰεθεατεν τενεθαΐὶδ βεογεῖβ --- 

Ηδνε ποιμίπρ ἴο ἀο νυ ἃ ψοββίρ. 
20. Ηπς νῆο οὐγξε5 [αἴπον οἵ πιοΐδοσ, 

Ηἰς ἰαπιρ υγῖ}} χὸ οαΐ ἰπ τοϊἀπίρῃι ἀδιίκηεες, 
21. ῬτΟΡΕΙΥ δβοῖ ρῥγεπιδίυγευ αἱ ἢγαὶ 

ΨΜῈ ἰὰ τὰς ἐπὰ ποῖ Ὀς Ὀϊεκβεὰ, 

19. Πενεϊορεὰ τπουρῆῖ, φιυδίογηατγγ- (ογ, Ὀίπαιγ-) ἴδγιϑγ. Οἱ 
τῆς ἴοττὴβ ἰῃ ἢγϑί ο]. 566 ἴῃς βυϊδιδηιδ!ν ἰἀεητίο 8] ἤτϑὶ οἷ. οὗ τι, 
-- Οσοοοῖρ ἰβ ᾿ἰϊ. ονις τοὴσ οῤῥέης τοΐάς ἀὲς ἐῥε, 45 ἴῃ τ 3} (πσβεσε, μουν- 
ἐνοσ, ἴδε Ηςῦ. νεγῦ 15 ἀἰβογθηῖ) ; ἴῃς Ηςῦ. Ἔχργοβϑβίοῃ ψουἹὰ οχγαϊ- 
ἩΔῪ τηϑδῃ γροίλ ο΄ ἤἄξῥ-ε, ν ὨϊοὮ ταῖσς ροβϑί ̓ν 6 υπάἀετοιοοά 45 
Ξε “" βοβϑίρ," δυῖ ἰξ ἰ5 Θαβίθσ ἴο ἴδκε [Π6 Ραγῖορ. ἰῇ ἴ86 βεῆϑς οἵ 

“ρροηϊηρ," οἵ εἶϑε οσὔδηρε ἴῃς ἰεχὶ. [Γαἴῆοῦ μσζό νιοδὰ δὰ ΑΝ. 

λένε λα βαζεγοζά (ταάτῃ. ἐπβεσζλ) τοί ἐλ λῆς ἐῥε τὰ ἱποοῖτεοῖ ; ΕΝ. 

οῤσηοίά τοίάς ἀΐς ἄῥε. ---- 390. Θηρία βεηΐεηος, ἰσΓΏΔΥΥ ΟΥ ἴεγηδιγ- 
αυδίεγηδεγ. [ἢ ἴῃς οἷά ἰανν ἴπῈ Ῥυπιϑῃπηεπὶ ἔοσ ουγϑίηρ ἃ ραγεπῖ 15 

ἀςαῖῃ (Εχ. 2ι" 1 ν. 20», ἀπά οἴ. Ἀι. 27,5); ἴῃς τείδγθηος ἤδγε ἰβ ἴὸ 
τῆς παῖυγαὶ σομϑεαυθποθβ οἵ Ὀδγθδσοιβ ἱπηρί ει (80 307) ; ἰξ ἰ5 ποῖ 

ΡτοΌΔΡΪς τπδί τῆς οἱ ᾿ανν νγγᾶβ ἴῃ ἕοσγος ἴῃ ἰδίεγ {{π|68 --- τἰῆς ῥαηίϑῃ- 

τπηεηΐ ἴοσ ἴμε οἴεπος ἰῃ αιιοβίίοη ννᾶβ γαῖπεσ βοοίδὶ, ἃ5 πον, διὰ 90. ἢ 
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ἷς ἴῃς ροϊπὶ οἵ νἱεν οἵ τῇς ͵5άοια-δοοκβ; οἴ Β5. 3,5, ἀπά 566 ἰῃ 
Β5. (75) τε τρογαὶ τηοϊΐνε υγρεὰ ἰοῦ Ππομογίης ρδγεηῖϊβ (8ποίμεσ 

τηοῦνε 5 σίνθῃ ἰῃ Εχ. 2022. ΤὨς οἷά Ἰεχαὶ σομίγοὶ οἵ οἰ] άγθῃ 
ν35 δτδάυδ!ν τορ᾽δοθα ὉΥ ἴῃς οοηίτγοὶ οὗ ἴῃς ἔΔταγ δηὰ οἵ βοςίεϊγ. 

Ἰόπιράξ ἀαγξρμεςς ἰ5 ᾿ἰϊ, Ζὰς ῥωριἠ οΥΓ ἀαγζηεες, τε ἀσέρες ἄαγξ- 

πές; οὨ 2ωῤίῥ (οἵ ἴῆε εγε) 5εἜ ποῖς οὐ γ5". Οχ [ῃς τηεδηΐηρ οὗ 
ἴα ἐχργοββίοῃ ἀξΐς ἀσρερ τοῖδὶ γο σε 86Ὲὲ Ὠοΐβ οὐ 14. --- 391. ϑίησὶς 
βεηΐθῃςα, ἰΘΙΏΔΤΥ, ΟΥ [ΕΓΏΔΤΥ-ίπαιγ. [1ηβιεδά οἵ δγοῤέγέν, τὰ ΤΏΔΥ 

Τεηάθσ ἑπλεγίϊαριεσ, ῬτΟρΕΓῪ πο οοὔλθβ ἴὸ οὔς Πομ Οπδ᾽Β 
(λἴμεσ (εἶ, 1ηγ5 1012); τὰς πος βϑησογαὶ τείεγεηος ἰβ ἴῃ6 τοῦς 
ΡῬτοῦαθ!Έ. Οὐ φγεριαλμγείν (ομς ποσὰ ἴῃ ἴῃς Ηςὃ.) 18 τῆς τοδά- 

ἵῃᾳ οὗ ἴῃς ΗςΌ. πιατρίη, τυ ἢ 5 δάορῖεα ὉΥ πχοβὶ τεοθεηῖϊ Ἔχροβ- 
Ἰΐοτβ ; 16 νετῦ τηθᾶπβ Ὁ ἀεύ ἀασεήδν, ῥγεειρίίαείν, ἀδὰ (ἰ τἢ15 

τεδάϊησ Ὀς δοςερις) ἴῃς βυρροδίίοη. ἴδε 15 {πᾶὶ τἴ86 τρδῃ δοοὺ- 

τουϊαῖεβ θα] ἢ ἀπίλιτγ (οΥ τμδῖ τῆς Ὠεὶγ ἀο65 ποῖ νγαῖξ ἴο γθοεῖνα 
85 ἱπῃοηϊδηςς ἴῃ ἀὰς οουτβα οὗ ηδίυτε, Ὀυϊ Οὐϊδίῃ5 ἰξ ρχειαηδίυγεϊυ, 
ὈΥ ἔοι! π168}8) ; ὩΟ ὈΪεββίηρ, ἴῃς ργονθγὺ ἀεοίαγεϑ, νν1}} αἰϊεπα ρσορ- 
ΕἸ 50 δοαᾳυϊγεά. ϑαδάϊα, γείδιτίηρ ἴῃς σουρὶεῖ ἴο [ῃ6 ἱπιρίουβ β80ῃ 
οὗ τῆς ῥγεοδάϊηρ οουρ]οῖ: ἀΐς ἑπλόγίίαπος τοῖν ἐξ γμὰ οὐ φομδί. 
Τῆς τηεδηΐηρ οὗ ἴῃς νετὺ οὗ ἴᾷε Ηςδ. τεχῖ ἰ5 ἀουλιία] : Θοδυι. : 
(83: ἱπμεπίίδησς οἡ ψ Ὡς 8) γέσῖς ζάς εωγες 97] πιρραγαϊηπεςς; Ἐπ: ἐς 

εὩγεεά, Οεῖχετ: με ργοῖνη; ταοάδγῃ Ἰοχίςοοῃβ : ἐς ϑαζλσά, ἀέρι. 

ἥης, αδονεἐπαδέρ (οἴ. Ζεοῖ. 115), ἰμδῖ ἰ5 (ἰ{ 1818 τεδαϊηρ Ὀ6 Βοῖα 

δαορίεά), Ὀεσαυβε οὐιαϊηοα ὉΥ ἔοι! τηθᾶρ5. Τῆς ταδγρίηδὶ σεδά- 

ἱῃρ Ὦετς δάορῖεά, νῇἢϊοῖ ἰ5 ἰμδῖ οὗ ἰῇ Αῃς. Κ͵Ί5Β5., ἄρρδᾶζβ ἴο γίεἸὰ 
ἴῃς τλοσα 5διϑέλοϊοσυ 56Ώ56. --- ἥ: λέ ἐπα τείδετϑ ἴο ἴῃς ἤπδὶ ουῖ- 
οοτας οὗ ἴδε τωδῃ 5 γε (866 ποῖς οἡ 55), ρεσῆδρβ ἢ οοπηο- 
ἰΔὔοῃ οἵ ἀϊνίης τειτ Ὀυϊίοη. 

15. Ὦ "γε; (ὦ καταλαλεῖν, ἕος νΠΙΟἢ Τρ. σοπιραγεβ 1η} Β5. 1οῖ; Ιδς. 
τείειβ ἴο ἡ τοιό, ὙὮΕΤΕ κ᾿ ΞΞ ἃ ἔοστι οὗ [ῃς βίεπι φῦ. --- Ὦ δ Γι ἰ5 ὈῪ βοσιε 

ἀεείνεὰ ἔτοσα τ᾽, δῃὰ ΞΞ «ἡ σὐ δε ἐχρεἠεά (ος, ἀεῤγένεα ), Ὁ οἴἶδιεοτα τοῖοι ας 

ταεῖδρ] σις, ἐοττηδείοπ ἔγομι δ “0 δφ δοον; Ὀεῖϊετ, ρεγθδρβ, δ5 Ηοί. οὗ δ. -- 
14. .5 15 τείεσεπος οὗ ἴδε δοϊΐοῃ ἴο ἴῃς ρεσβομδι τυ οἵ ἴῃ 6 στατηπιδίῖοαὶ βυδ)εοῖ, 

ἴδε 50-οα]!εὰ εἰ μῖςα] Πακῖνς. --- 5 ὅν; ΟΥ. ὅν, τε τη ὀσιερά οὐφα, ἔτοτα ὅν. 
--Ν 19 ἅτε πδρκίηρ ἱπ (ΘΟ; {μεν τε βαρρὶϊεά, ἔτοπι Θ, ἰῃ 558 23. 149. 253. 
26ο. ΤΆε οπιϊβδίοι '8 ργοῦδοὶυ οοηπεοϊοὰ τὰ τὰς ἕλοι τπαῖ οὖν ν. Ὁ 5 δγὲ 
Ῥίαςεά δἤετν ουὖζ ν9, δυϊ ἴῃς οτἱρίὶπ οἵ ἴῃς οσἴδηρε ἰ5 ἀποετῖαίη; ἴΠθτο ἰδ ποι βίη 

ἴα ν 1.1 ὸ ςαδῖ ἀουδὶ οἱ πεῖς σεπυΐπεηεβα. --- 1δ, ἸΏ 35; νυ; ὅτ. τὸ ὑπ. Οἱ 
Φ' βεε ποίς οὐ 851; ἰξ ἰβ δεῖϊετ ἰο ἴδῖκς ἰξ ἢετς δ5 ποῦ, Ὀαῖ ἴξ ἰδ ροββίθϊε ἴο 
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πηἀετείδπὰ ἰϊ δς νετῦ.--- 16. ΤΉς Ιπῖρν. πρὸ ἰδ ἑουπά εἰξενβετε οἱ Εἰ, 29 
Ἑ:. 3)}5. --- Ὦ  ἰ; ΟΥ. οἷν, δα 'π 61, νυϑῖο ἢ ἰς δ] ονσαθὶς, Ὀὰϊ δρραζεϑι ποῖ 
πεοεδβαυ; ἴοσς ποὺῃ πϊβουΐϊ Ῥτερ. δεν 2 δβεε 111} 2η13͵ --- Κὦὶ 512), Ο ΠΣ; 

τεδὰ εἰπρ. τοδϑς. 532). --- ἸΠ52Π| τα ϊρὮϊ, 50 ἔλτ δα ἰϊς ἔοσπῃ ἰ5 οοποετπεά, Ὀε [πιρν. 
ογ Ρεσγί.; ἴδε Ἰδῖῖες σου Ἱὰ ὈῈ ροξεῖῦ]ε οπἱγ ἱπ ἴῃε φεῆβε ἐς ἀα: φέράρεαϊ (ρατα]- 

εἰ ἴο 3.9)», τδίοῖι. ἀοες ποὶ εἰσενγβετε οοουγ; δα [πιρυ. ἰϊ ἰ ἴο Ὀς ἴδίκεῃ δὲ 

ΟὯ], ποὶ δ5 Ρίεὶ (Κδηϊρ), νυ ϑῖς του] τ ἐμ μνε. --- 11. Ἦἢ τακ; ΟΥ. τ ππν 

(δες 2333), υππεοςεβδιγ. --- 18. ον ἸῈ ἵπιρν. πθΡ τὲ σαῖσῆϊ, ἴο βεουτε οοσὰ- 

Ρἰεἴετ Ῥασδὶ]ε ἰβπι, τεδὰ 1πβη. (80 Β].), οὐ ΝΊΓ. ᾿πιρί. (580 ἀρραγεηϊν 25), 
αὶ ἰξ ἰς Ὀεῖῖετ ἴο οβδηρε ΨὉ 155 ἴο ΗΕ, [τορν. 155.---10. Ὁ στο; δ᾽ πϑὸ 
ἐρδίεές, τ Ῥὶεὶ οὗ προ, δεζε δαγαάϊγ δρρτγορτίαϊῖε; Θ, δἰπι]ατῖγ, ἀπατῶντι; 

5. Ἰϑσπος ἀασέενα, ρεζῆαρα ἔγεε τεπάεσγίην, ΞΞ οδέμε τοΐάε,; Ἐ, ἀἰδαέαί. ---- ἸΏ σοι 
ταεδῃ ΟἿΪΥ γοοὐδἀ (οἵ 1106), διὰ (δὲβ ξφεῆβε ἰδ ἤεγε ροββδί]ε. [{ ἴῃς ἴεχὶ θὈε 

ομδηρεά, νε 5μου]ὰ ἴδε ποῖ πῦρ (δῖος '5 ὑδεὰ, ἰῃ οοπηεςοῖίοι τε ἐΐῥε, ΟὨΪΥ 
ἷῃ ἃ ρεῃετσαὶ βεῃβε, οἵ βρεεοῖ, πενεσ 'ἴῃ ἃ Ὁδὰ βεῆβ6) Ὀυϊ ἢΦ, δὲ ἴῃ 11} (δο Ο6τ.). 
--30.ὄ Καὶ ἐκ; Ο εν, δ νσογὰ οἵ ἀουθια! πιεαηΐπρ, τεμάετοά ἴῃ δ᾽ ὃγ τ8ε 
Ἐαυδ!γ ἀου θεία! κοῦ, οα ψ οἢ δες Ὠς. δηὰ 1 ενυ, Οδα δά. Ἡψόελ., τὰς οἵδετ 
Ντβδ. τεπάες Κεῖμῖθ. [πδιεδὰ οἵ Ῥσερ. 2 (οἵ 38) ὁ τεδὰ 5, σις δαϊτ τ8ς 
σοπηδοϊΐοι ἰε85 να ]].--- 91. Κα γῦπς, Ο γῦπῶς. ϑόδυδ. ἐχριαἰπβ "πῷ ὃ5 
τ Αὐδῦ. ὅπ συαγέείοις, Ἐπ. δ 5.2 εωγες, ἴῃς [,χίοοως 85 τ ϑγζ. “52, νος ἢ 
8 ἀρρτγορτίαϊς 'ἰπ Ζεοῖ. 118, Ὀὰϊ ποὶ ετε. Ἐξεδὰ Οετὶ. Ἐπ. δάυρῖὶβ ἐηεγ:ς 
85 δητ  Πεδὶβ οὗ ἴῃς ὁλεςς οὗ ἢ, θαῖ (ἢς σοπίγαβὶ [5 ψαϊηςά 15 ποὶ βαϊἰβίαςϊοιγ --- 
να ταῖπες ἐχρεοῖ ἴῃ δὴ εχρίδπαίίοῃ οἵ ὙὮΥ ἴδε ῥτγορειῖγ ἰ5 μοὶ Ὀϊεβδεὰ. --- 
ΕἘος Μϑ55. δπὰ εἀά. δῖοι ρὶνς ἴῃς Οετ δες Ὠε᾿ Ἐοβεὶ. 

22.234, οὐδ ΘΟη10] οὗ 1176. 

22. 580 ποῖ: “1 .]}} ἰαϊκε γτευεῆρε ἔοσ γοῦν "; 
Τχυσὶ ἰο Ὑδδνςῖ, δηὰ Ὡς νν}}} βανε ἴδιες. 

23. Ὀΐνετς νεῖ μία ατε δὴ δροιηϊμδίίοη ἴο Ὑδανεῖ, 
Απὰ ἃ ἴαϊβε Ὀδίδπος ἱβ ποῖ ροοά. 

24. Α ὕπιδῃ βῖερβ ἃγε ογάεγεὰ ὈΥ͂ Ὑδῃνς; 

Ἦον, ἴδε, ἐδ τοδῃ υπαἀεγείδηὰ ἰδ αν 

22. ϑεηΐεπος πιῇ ἰταρ]ςα δηι ἢ εϑίβ, Ἰθγηδσυ, Οὐ ὈϊπατΥ-ἜγΏδιγ. 
Τῆς βάτης ἰπ)υποῦου ἰβ ρίνεη ἴῃ 24, ἀπά ἰ5 ἱπιρ σὰ ἴῃ 2: ; 50, ἴῃ 

ΝΤ., τ ΤῊ. ς9 Εοπι. 121 1 Ῥεῖ. 45, οἵ, Ηεν. τοῦ, Ικ 15. ἴδε γτο- 
τεϑῖ ψ ΠΙΟἢ τῆς δαναῃοίπρ τηογδὶ [εο]ηρ τηδάς ἀραίϊηϑι ἴῃ ῥγενδὶοης 

Ῥεϊποίρὶ]ς οἵ τεϊα! δου ; 5εε ποῖς οἡ 24. --- Τῆς ρτουπα οἵ τηοῖῖνα 
δἀάυςεὰᾷ ἴῃ βεςοηά «ο]. ρρεᾶσβ ἴο ὃς 5ρὶν ἴπᾶὶ σοά ν»1}} ἀεἰϊνες 

ἢΐθ βεσνδηῖβ τοπῦ ἴῃ τηδο ἰ παιίοηβ δηα ἰηυγίε5. οὐ δηθηλε8. (50 
Ὡς.), ἴδετε Ὀεΐῃρ 50 τείεσγεπος ἴὸ τενεηρε, 8ῃ ἰπιογργεϊδτίοη ΠΟ ἢ 

5 ἰδνογτεά Ὀγ 245. Οοὰ 15 ἴῃυ τερτγεβεηϊεα ποῖ 85 ἀνεηρίηρ, Ὀυϊ 25 

βανίηρ. Τῆς σοποορίοῃ οἵ Ὑδνεἢ᾽ 5 νθρεδηος ΟἹ δῃηειηΐες ἴῃ 
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Ὁι. 3:25 (ᾳυοϊεὰ ἰῃ Εοπι. 12} Ηςεῦ. το) ἀοε58 ποῖ τγείεσ ἴο ργίναῖς 
τεϊδιίίοῃβ θεϊνεεῃ τῆδ δηὰ τηϑῃ. --- ΖΖἤε γευεηρε 70» τυγορρ ἰ5 ᾿ξ, 
γέβαγ εὐ, (αὶ ἰ5, πὶ ἐν]; γος Ὁ ἰβ ἀσβέ ἐπ, τυαῖέ οπ, ἴπαῖ ἰ5, 

σοηδάς ἃ πιᾶίϊοεσς ἴο σοά, ναὶϊ ἔοσ ᾿ἱτὰ ἴο δοῖ. ---- ΕῸΣ βἰπυῖϊασ βαγίηρβ 
διλοηξ ΟἴΒοσ ρεορὶεβ 8εε Μαίδῃ.---- 38. ϑυποηγτηουβ, [οσηλεγ. 866 
ν. πὰ « τ", --- 24. (οπίπυου, πἱτἢ ᾿τπαρ!]εα δηι Π6 515, [εγηατγ. 866 
45 16}." 105 7ετ. τοΐξ, ϑίησε, 5βᾶγ8 ἴῃ ργονεγῦ, μυπιδῃ [16 15 οο- 
τ ]εἀ ὉΥ σοά [4 ῥτὶποίρὶε ψμϊοἢ ἰ5 ἃ ὨΘΟΘΘΘΆΥ ἰηΐεγθηος ἔσου ἴῃ 6 
ἀοειππςε οἵ ἀἰϊνίῃα οπιῃϊροίεῃςε], ἰξ ἰΒ οὈνίουβ [85 [τε πιϊδῃ δὰ 

αἰτεδαγ δἰῆττηθα ] ἴπδὶ 0 τηδῃ σδῃ σοιαρτθῃμεηα δῈ}Ϊγ ἴθ 6 πηρδηίης 

οὗ δ΄ῖ5 οὐ ἐἽχρείδεηοθβ. Τὴ βυρρεδβίίοη ἰ5 [δῖ τηδῃ πλιϑὲ [ὨΤΟΙΝ 
Ἀεὶ οἡ σοα, δοκηονὶεάχε, ΟΌΕΥ δπὰ ἱταβὶ Ὠἰπὶ (ν.33 45) --- [ἤδη 
δι5 1 Ὑ1}1 6 ΓΔΌΟΏΔΙΙΥ δηα ϑυσοοββ}}} αἀἰτεοῖεά. Εχδοῦν δον 
115 τοϊίδηος ο σοά 158 ἴο Ὀς τεδομδὰ οὖγ οσουρὶοὶ ἀοθβ ποῖ δᾶ; 
ΤΟ, 15 Ὧ0 τηθηϊίοῃ οἵ ντιτεη αν, οὗ Τοζὰ οσ Ριορδεῖβ (Ἰδουσὰ 
1θεβε ἃ ῥίουβ [εν που πδίυγα!ν ἤᾶνα ἰῃ ταἱη4}) --- ἢδτς, 845 εἶβε- 

ὙὮΕΙῈ ἴῃ Ῥτονεῦῦβ, ἴῃ 6 βᾶρε τεϑῖβ ου ἴῃ σοῃϑοίθῃσς δηϊ σῃϊεηεα 
ὉΥ͂ 411 ναὶ] Ὁ ]6. πῃεδῃ8. --- Πἶ, ἰὴ ἴῃς βεοοηά Ἰἴπ6, να δπμεπὰ κηα- 

φσίαπδ ἴο ογαθγ, ἴῃς τηεδηίηρ οὗ ἴῃ 6 σουρ]εῖ τετηδί 5 ἴῃ 581Ὼς. -- 

Τὶς Πινίβίοη οἵ ἴῃς ΒοΟΙΚ ἰ5 ἴῃ αἴ οης ψὶ ἢ ἴῃς ἤτϑι Ὠινίϑίοη ἴῃ 

τῆς τεσορη τοῦ οὗ δυβοϊυϊς ἀἰϊνίηθ βονεγεί ρηῖυ, ἀπ το αἰετωρῖ ἰ8 
τηδὰς ἴο τεοοηοῖϊα [5 Ὀε]εῖ τὰ ἴῃ 6 Ὀ6]οΓ (μο]ὰ νι δαιαὶ ἀϊ5- 
ἐποῖῃεβ5) ἰῇ δυτηδη ἐτεδάοπι. --- ΤῊς ἢγϑὶ οἷ. 15 πεαιὶν ἰάἀδητίοαὶ 
στὰ ἢχβι εἰ. οὗ ψ 377, δηὰ ἰ5 ρεῦθδρβ ἱδκεὴ ἄοπι ἰξ (Ἰτπουρὴ τδς 
Βεπΐθῃος ΤΩΔΥ ἤᾶνα ὈΘΘῺ ἃ σομμποηρίδος οὗ τοϊϊρίουβ [πουρῃῖ) ; 

θυῖ, ψὮ]]6 τη 6 ῥϑδὶταϊδὶ 865 ἴξ ἴο ροϊηϊ ουῖ ἴπαὶ 4 σοοαά τηϑη Μ}] 
6 ὉΡδαϊά ὈὉγΥ Οοά, ἴο ἴῃς βαῴρε ἰξ βυρρεβῖβ ἴῃς Ἰἰπιϊοπβ οὗ 

Βυπιᾶη Κπον]εάρε (πὰ 50, ἴἃ τᾶν Ὀε ἱπέδιτοά, ἴῃς πεοαβϑ οὗ 
Ἰπιε]]θοῖυα] δηα τηοσαὶ δυμα γ δηὰ σονεγθποθ) ; ἴῃς ἰὈΤΙΊΟΙ 15 
πδιοηδὶ- το] σίουβ, [6 Ἰδαῖον 5 ῬἢΠοϑορῖοδὶ- γε σίου. 

25. Τεχὶ δηά ἰγδῃβίδτίοη ἀγὲ υποοτίδίη. Οὐ ΗεὉ. πᾶν Ὀδ τοῆ- 
ἀετεὰ: “7 ἐς ὦ “παγέ 19 ἃ νιᾶαπ τοάδπ ἀξ γαφάξν τανε “ «αεγεα "᾽" 

απα αὐίεγ ὑοῖυς τ »ιαξέε «εαγεἦ, τμαῖ ἰ5, ρογῆδρβ, ἴο ΓΥ ἴο ἀνοϊά 

Ῥδυπιεηῖ. Τὸ ἀδοίατα ἃ [πίῃς “σεγεά (οτ, ἀσέν) ν88 ἴο ταποῦποα 
ΟἸΠΕΣΘἢὶΡ ἴῃ ἰδ (ῸΓ Ἔνοσ, Οὐ ἴοσ ἃ Ππ|6), δηά πιᾶκε ἰξ ἴῃς ῬγορθιΥ 

οἵ τῆε Τεπιρὶς (1,εν. 22). Τῆς ΗδδὉ. ἰ5 ποῖ 5γῃίδοῦ 4}}γ οσγ ἰορίο- 

ΑΙΪγ εἰεᾶσ : [ῃ6 “παγέ (οτ, ἀδῆροτ) ἴο ἰδε πιαη ἰ5 Θχργεβϑαα ἴῃ ἴδς 
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ἢτεῖ ᾿ἰπε ΟἿΪΥ ; ἴδε βεοοηά ᾿ἴπε ἄρρεᾶσβ ἴο ρίνε ἴῃς στουπά οὗ τῇϊς 
βιδιειηςηῖ, (δὶ 15, ἴῃς παίυτε οὗ [6 ἄδηροσ; δηὰ ἴῃς πογὰ σεη- 

ἀετεὰ γασλέν ταγς ἰδ ἀουνί]. Τῆς ΟτΚ. ἰ5 οἰεασγοσ: Ζ2 ἐς ὦ τνεῶσε 

Ὁ α »"απ ἀασείν 1Ιο ἐρμσείγαίς γοβεγν, “ον αν (τμελ) υσεσέπ 
ερπές γερεπίαμες,; τῃϊδ τᾶν Ὀς ἃ ἴτες τοηάδσγίηρ οἵ οὧὖγ Ηεῦ., οτ 
ΤΩΔῪ τοργεβοηῖ ἃ αἰβεγεμι ταχί. --- ΤῊΣ ῥγεοῖθε τηεαπίης οὗ ἴδε 
ἐχρζεββϑίοη γσισξε σεαγελ 18 Ὠοῖ οετίδίῃ. ΕἸϑενβογε ἴῃ ΟΤ. ἰϊ οἰστι- 

δε5 ζοξ αγίεγ, ἐροξ ,ογ, “εξ ομ’ (Ε2. 34... οὗ Ἰοβὶ 5ῆεερ; ἴκν. 
125, οἵ εἰρη οἵ Ἰεροβυ οὐ ἴδε 5ἰκίη), οσ »σξε ἐπφωῖν (μεν. 2 γὅ, 
οἵ ἱπαυϊσίηρ δηὰ ἀϊδιϊηρυϊδηηρ Ὀεϊνεεῃ σοοὰ δηὰ Ὀδὰ ρατῖς οὗ ἴῃς 
αἴθε), δῃὰ ρειθαρβ ἐπφμῖγε 97 απ ογαείς (2 Κι. τ6} ψ 273, του 
τῆς τεδάϊηρ ἴῃ ἴμεβθο ραββᾶρεβ 5 ἀουθι}); ἴοσ τῇς τεπάεσῖωνσ 
γεῆεοί οη ἴθοτα 15 ὯῸ δυϊποιγ, δηὰ ἴἢς 5εηβε μῶζέ α τἐἰζεδῖφη, 

τ “δῃάξδνοι ἴο βυυβαϊυαϊς ἃ [685 νδϊυδοὶς τπϊηρ ἕογ τὰς τϊησ 
νονεὰ " (Ετδηὶς., ψῆο τείοιβ ἴο ἴῇς οὀχργεββδίοῃ ἰῃ ἴκν. 273: 
ἐμσωΐγε δεμυέεη ροσαά σπα δα41) ἰ5 ἸΔΤΑΪΥ ΒΟΓΟ Δρρτορτγίδῖς, οτος 

ἴδετε ἰβ ὯῸ ᾳυεβίοῃ οὗ Ἑ“ϊοοβίῃῷς ραγίουϊα οὐ͵εςῖ5 ουΐϊ οὗ ἃ πχᾶςς 

(45 νὰβ ἴτὺς ἰῃ ἴῃε οδ8ε οὐ {{πΠ68Ξ). ΤὮΏς τοοσε Ὠδίυγαὶ 9ε Ξε 

ΔΡΡΕΔΙβ ἴο Ὀ6: “τηλῖκα ἱπαυϊἁΥ ἰπῖο ΟὨ ς᾽ 5 ΔΗ͂ΔΙ γα ΟΥΓ ἱπῖο ἴῃς ἴεστως 

οἵ ἴῆε νοῦν, 580 85 ἴο ὄϑοδρε ραγπιοηϊ." τῇῇε οουρϊ]εῖ πιΔῪ Ὅς ΘΟὨ- 
Ἰεεῖυγα! ἘΥ τεηάετεά: 

Ιε ἰς ἀδηρετγουβ ίοσ ἃ πιδῃ Βα ΠΥ ἴο οομδεογαῖε ρτορεῖῖγ, 
Εοσ, δεν νονίηρ, ἃς Ὀερίῃδ ἴο πᾶς ἱπαυΐτγ. 

ὕπάετ βουῆς βυδάδθη ἱχωριυΐβς, ροοὰ οὐ δα, τιθῃ πνουϊὰ Ξοπηετίπνος 
τοδῖς μὶἣβ νῃϊοἢ ἴΠεγῪ ἢεσιγασάὰβ τερτειεὰ : τΠεῪ πουϊὰ 56ες (45 
ΒοΙ  Οἴ65 ὨΔΡΡΘΏΚΒ ὨΟῪ ἴο ἴοβε ῬΐΟ τηλίκος σε]ρίουβ οὐ σβδγιίδῦὶς 
ἀοηδίίοηβ) μαι ἴΠον πα φίνεῃ Ὀεγοπὰ {Πεῖσγ τλθϑῃβ, οσ δὰ ὅδε 

υη͵υδῖ ἴο οἴει ΟὈ] Δ ΟΏ 5, οσ, ἤθη ἴδε πηοῖνε νὰ8 οἣς οὗ 56 69} 

ῬΕΙΒΟΠΔ] ἰηίεγοβῖ, (μδὶ [Π6Υ πὰ (Α]εἀ ἴο ραΐη τπεῖτ ἐᾶὰβ. ϑυςῇ ἃ 

Ριόοεάυτε ἴῃς ῥγονοσῦ ἀθοίδσεβ ἴο ὈῈ ἃ “γέ 85 Ἰεδαάϊῃρ ἰαῖο αἰ π- 
οὐῖεβ δηδηοὶδὶ δηὰ τηοσᾶὶ ; ἴῃ [ἴκὸ τδῆηοσ Κομοϊεῖμβ (Εσος. 

κ᾽ κκ0.5.8)) γχ άϊουϊεβ δαθῖν νονβ, ἤθη ἃ τωδῃ, Ἷδεὰ οὔ [Ὁ ΡΥ͂ 
(ίοσ ταῖεβ οὗ τεἀειηρίίοῃ 5ες 1,εν. 27), 88 ἴο 58Υ ἰδιῃεὶν ἴο ἴῃς 
Τερλρ]ς ΤοΟἸ]εεῖοσ τπδὶ ἣς τηδᾶς ἃ τηϊβίακο. Αγψαϊηβὶ [5 τπουρπῖ- 

1685, ἱπησηοσγαὶ ΠΔΌΪ: οὗ ρἰνίηρ ἴο τεϊσίουβ οὈ͵εςῖδ [ἢ βᾶρεβ ῥγοϊεβῖ ; 

ἃ 5, πλϊατ ον} 15 τευκοὰ ἴῃ ΜΚ. 75, πβετῖε, πονενεσ, ἴδε σᾶ 
(ἐογδαη) ἰβ τοδς δἀνίβεάϊγ, δῃὰ ἕο 4 ὑδὰ ρυγροδε. ΟἹ νὸν 
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8ες ποῖς οὔ 7". Τῆς τεπαοιίηρβ “Ὁ ξυμ ἀοέν ζἀλέπρε (πιϊοἢ 
ΜΕΙῈ ἰδ} ΟἿΪΥ (ΟΣ βδοιεά Ῥειβοῦβ), δηὰ δγεήγον ἀσέν ἀλέηρε ατὲ 

ἰτωρσοῦαῦϊθ. ϑαδαΐα, σῆο δὰ5 ἴδε ἢτβθὶ οἵ ἴῆεβε, Ὄχρὶδίπθ τῇς 
σεαγελ οἵ βοοροῃά οἷ. 85 τοίθιτίην ἴοὸ δίζετηρίβ ἴο ρεῖ ροββοβϑίοῃ οὗ 
ῬΓΙΟΡΕΙῪ οοηβεοζδίθα Ὁν οΟἴδμεσβ, οσ ἴο δνοϊὰ ῥαυΐῃρ οὴς5 οντι 

νονβ. Οἱ. τῆς Ταϊυὰ ἰταοὶ Λίεάσγίνι [ ονγ5} 21 σα. 

26,28. Το 1084] κίῃρ ἰς πεῖ διυὰ ἰὶπὰ. --- Τὰς ἴνο ἅρδο- 
Τίδιωβ, ὈΥ ἴπεὶσ σοηῃίδηῖϊβ, Ὀεϊοης τορεῖποτ. 

26. Α ὕνῖβε Κίηρ νίππους ἴῃς υἱοϊκεὰ, 

Απὰ ρᾶδ8865 ἴῃς ψβεεὶ ονοσ ἔπεσα. 

28. ΚΙπάπεβς δηὰ ἰσυτῃ συδτὰ τῆς ἰκίηρ, 
Απὰ ὉΥ εἾιβῖϊςε » Ὠἷδ [Ὦχος ἰ5 βυδίαϊπεὰ, 

6. Θγῃπουγτηοιβ, αυδίοσηδγυ-[ἜτΏαυ. Οη ἢτβὶ οἷ. 666 ποῖς οὔ 
νι; δεῖς ἴδε ζΖέηρ 15 ἀεβοσι ςἃ 85 τυΐδέ, δῃὰ ἰξ 15 ἴῃς Ρεϊβοῃβ, ἴῃς 
«υἱεξεά, ν᾿ ὯΟ τὲ τοὐργιοτυεά, κ'εὰ, ἀϊδροβεὰ οἵ. ὙΤΏς τυλεεὶ ἰ5 τῃμδὶ 

ποῖ οὗ ἑοτΐαης, Ὀυϊ οἵ τὰς τὨγεβῃϊηρ-οατὶ (158. 285. 5), σί ἢ 5ερᾶ- 
ταϊεὰ ἴῃς σταίη ἴτοτὰ [ἢ 5ἴγανν," δηά ἴθοσα 15 8150 ἴῃς ἱπιρ]]ςαιίοπ 
οἵ ἀεϑιπιοϊίνε ΟἹ 56 Πουβ Ῥυηἰϑῃτηθεηῖ; ἴῃς ΜΙΠΠΟΥΠΏΣ ῬΓΟΡΕΥ νγᾶ5 
ἄοης ψίϊῃ ἕοσκ δηὰ 5ῆονεὶ (158. 30 76εγ. 157). [πη Απὰ. τ ἴῃς 
ἀεναβιδίίοῃ οὗ ἴδε ϑυτίδῃ ἱηνδϑίοῃ ἰ5 σοϊηραγεὰ ἴο ἴμ6 οὐυβῃίην 
Ῥονεσ οὗ [6 τὨτοβῃϊηρ-βϑἰεάρο --- ἰὶ γὰ5 τῆς ουβίοτῃ οὐὗἨ νὯσ οὗ ἴῃς 
τε Α 5 1ρῆϊ ομδηρςα ἴῃ βεσοηα οἱ. ρίνεβ ἴῃς τεδάϊηρ : σηδ 
γέβαγς ἥλενε ἑλεῖν ἐπίφωλν. ΟΙ, 188. 11. --- 38. ϑγυποηγιωουϑ, ἴες- 
ὭΔΙγ. ΟἹ ζΖιπάμεες ἀπὰ ἡγεδὰ 8εῈ ποῖθβ ΟἹ 3" δηὰ οἵ. τ 145 
165, Ζ7γωζὰ ἰηνοῖνοβ (αἰ ηεθ5 ἴο 411 ΟὈἸραοηθ; ξέπαμεες ἰδ 
ποῖ ΠΛΟΓΕΙΥ μηορῺ) (ΞΞ σου ραβϑ0 ἢ ΟΥ ΟἸδΙ 6:07), Ὀυϊ ρεποσαὶ 

Ῥεπενοΐεηςς. Τῆα ςοπιθἰηδίίοη οὐ ἴῃς ὕνο ἴεστωβ ((γεαυςηῖ ἰῇ 
ΟΤ.) εἶνεβ δὴ Ὄχργεββίοη οἵ πἰβῇ δῃὰ δἰϊγδοῖνε τοοσγὰὶ σμαγαςίεγ. 
ΤΒε ἵνο αἷς δρρ᾽ϊδὰ ἴο 4Α Κίηρ ἰπ 158. τόδ; ἴῃ ἴῃς Ῥτορῇἢειίς ρογ- 
τιδίτυσοβ οὐ ἴῃς ἰάδαὶ Κίῃρ ἴδ 18 ΣΏοσς ΘΟ ΊΟΗΪΝ γμεες ἴπαΐ ἰ5 

εἸωρμαβίζεὰ (188. 11 ψ γ2} Ζεςῆ. 9οἦ). --- [ἢ δεοοῃά εἰ. ἴτε ΗςὉ. 
τεδὰς ἔτ. : απα ἐδ τωσδαΐης (οτ, σῥονῖς, οὐ μρλοίαε) ἀὲς ἕλγοπε ὃν 

δἰπάμσς. ὍὴΣ τερεῦκτίοη οὗὨ ΟὨΪΥ οἣς οὗ ἴδε ὕνο 408] 65 τηθη- 

Φ ες Νονβοκ, ἡγεῖ. 1. ᾧ 4:. 
1 Οὐ ιἂδς ἱπιετρσείδιίου οἵ α ὅ8π). :ϑδὶ κεε Ἡοβτοδηη, ΖΑ͂ "Κ.. τ8δα (8 πῆς ἰὶ ἐα 

τοφϊηἰαϊηεὰ ἴμδἱ Τγανὶὰ ἀϊὰ ποῖ ἰοτίυτε ἰὩς Αποτηοιέϊες, Ὀμ1 08] 5εἰ (θεῖ ἴο νοεῖ), 

διαάε, ΟΥἹ. 1. 7γ8, Ὀτίνετ, ϑανεκεῖ, δηὰ εἴ, Οεἰετ᾽ 5 ποίε. 
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Ὠοποά ἰῃ ἤτγβὶ εἰ. 15 δίτδησε, δηιὰ ἴἰς συρπιϊαϊίου, ἰὰ τς Οτῖ., οὗ 
τὰς οἴδοῖ υλι! τις ἢ σπου] οἰαγδοίεσίζε σογαὶ δά πιϊηϊςισδῦου ἰς 
Ῥιορδῦϊγ ται. 

91. Οσπραίδιιοο 8 Θοὐ᾽ Β ϑοδσο ιν σηὶ. 

ΤΆς δρί εἰς οὗ πιδῃ ἰς ἴῃς ̓ δρ οὗ Υδενεδ, 
ϑεδιοβίην αἱ ἴῃς σμβαιθετῖβ οἵ ἴδε 5ου]. 

δϑίηρίε ϑβεηΐεμος, τογηδιγ- δημδσγ. Τμο «ῥίγ ῖ5 ἴῃς ὀγεαά (ΗςὉ. 
πεελάνεα) ὙΠ ΙΟΙ ἰ5 Ὀγεαῖμοά ἰηῖο ἴδς Ὀοαγ Ὀγ σοὰ (85 ἰῃ σεὺ. 
27), ἩΒΟΙΘΌΥ τηδῃ ὈξΟΟΠΊε5 ἃ “ Πἰνίηρ 501," τπδὶ 85, 4 σοτιρίεῖς 
᾿ϊνίηρ Ρεσβϑοῦ. Τῆς ΟΤ. σοποεριίοῃ ἄρρεϑτβ ἴο ὃς [Πμαϊ ἰπῖο ἐν εσγ 
Βυτηδῃ ὈΟάγ, 848 ϑοοῦ 85 ἰΐ ἰ5 ἰοστηςά, ἴἤδσε ἰ5 ἰηϊσοἀυςεὰ ἃ πεν 

“Ὁγϑδῖῃ,᾽" νἢϊοἢ ἰ5 (ἢ  ᾿ηνναγαὰ τροσγὰὶ δπα ἰηϊο Ἰδοῖυ4] Ὀεΐηρ δ; Ὀαὶ 

ἴποτο 8 Ὧ0 ΤΠ ΘΟΙΥ οὗ ῥτεδχιβίθηος οἵ β8ου}}5, βϑῃοῃ! 48 ἰ5 ἰουπά ἴῃ 
Ἡερα. οί. 85, - Ὅς οῥίγέζ 15 βεγε τηδῃ᾽5 πλοσαὶ δηὰ ἰηιε!]!θςῖιδὶ 
Ρετοεριίοῃ, ἴῃς σοπβοίεῃος, τεργεβεηϊεά 458 ἴῃς οτες οὗ ἴῃς τασδὶ 
Ις, δηὰ τπογείοσα ἴῃς βϑεαγοῃ-ρῆς οὗ σοά, νῆο ἰ5 ἴῃς ξαρτεῖας 

δηὰ βηδὶ ογίτς ; ἴ 6 ῥσεϑυρροβί!οη ἰ5 ἴμαἴ [ἢ σοῃϑοίθπος ἰ5 ποῖ 

ΟἾΪΥ ἴῃς οτγεδίίοῃ οὗ αοά, Ὀυΐ 4150 τηόγαὶγ ἰἀδητοδὶ τῖτὰ ῖπι. ---- 
Οἱ εἐλανιόενς (ΠΥ «ἐεγεί ἐλανιδεν) 8εὲ6 τ8"; «ομἦ (11. ἐπδεγίον, 
οὐ δεΐν, 5 ἴῃ 185, οἵ. Ἰοῦ 32,5) τὶ τλε ὑπο] ἰηνασὰ Ὀείηρ, μετα 
Θϑρθοίδ!ν τἴῃᾷ6 πιογὰὶ ἡδῖυσε. Ὑβουρῃ, ἰῃ ἴῃς οχργεβδίου “τὰς 

βρί Πἰ βθάγοῦθβ ἴῃς 500],᾽" ἴῇθσε ἰ5 ἃ ἰοσγηδὶ δητ 655 οὗ “ 5ρὶ πὶ" 
δηα “50υ],᾿" (ῃς ἴνο ἴογίῃβ ἂγε σεδιν ἐαυΐϊναϊεηΐ εαςοῖ ἴο ἴπε οἴδετ, 
8ἃ5 ἰῇ Οὗ ὀχργεβϑϑίοῃ “ἴῃς σοῃϑοίθηος ἠυάρεβ ἴδ 5ου]}"" ; δαῖϊ τὰς 

ἴοσττηοσ ἀδηοῖθϑ ἴῃς τηοσαὶ ἡδίυγε ἰῃ ἰϊ8 σδρδοῖν οὗ )υάρε, νχετ τεῖ- 
Ἔθῆςς ἴο ἴπ6 ταογαὶ ἰά δαὶ, ἢ ]ς ἴῃς Ἰδίῖοσ Ἔχ! 5 ἰδ οἡ ἴῃς 54ς 
οὗ 115 δείυδὶ Ἰ1{6. ---ΟΥ τ (ος. 233. --- Τῆς τεηδογίηρ μά ἄσἀέ οὗ 
γαλευεὰ τεαγελεές ὼς «ρίγί 97) νιαπ σπά αἦ εἴς. (Οτᾷϊ2) ἰ5 ταγαι- 
τοίῖοδιν υπραιϑίδοίοτγ. 

29. ἷπ γουί, πϊϑάοσῃ ἱπ οἱὰ δρο. γο 889 
Τῆς φίοτυ οἵ γουην τεῃ ἰδ μεῖς βιγεηρίῃ, 
Τῆς Ὀεδυῖγ οἵ ἴδε οἷὰ ἰ8 ἴπε ποδιγ μεδά. 

Αππϊῃεῦς, ἴεσηλιγ. ΟΡ -Ξ- δεαμέν, --- ἀἀοτασαθηῖ, ἰμαΣ πο δ 
οοῃϑεϊτυϊε5 ἴῃς Εἰρῃοβι αἰϊγαστίοη, ἀπά 15 τυ δῃ ᾿πάϊσδίίου οὗ ρετ- 

9 σἕ ιἂς ἰαῖες (μοῦ οὗ ογεαιτδπίϑεω, ἃ5 ορροΞεὰ ἴο ταἀυοίδηίςε, 
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(εεἴῆςεβ. Το ῥτονοτῦὺ τουϑὲ ὃς υπάἀοτοίοοα 85 ρίνίης οἠς ἀϑρεςοί 
οἵ τὨϊηρβ : τὰῆδὶ 15 τηοϑὲ ομιαγαδοίεσίβιο, διἰσασῖνς, δηὰ δαπιίγδῦ]ε ἴ5, 

ἴῃ ἴῃς γουῃρ (Ρεϊβοῦβ ἰῃ ἴῃς ῥσγίτης οὗ 116}, ρῃγϑίοδὶ βίσεηρστῃ δπὰ 
ἐχυοτσδηΐ δηΐπιαὶ [1ς, ἰπ ἰῃς οἱά, στᾶν μαὶγ τεραγάβα 45 ἴῃς ἱπάϊοδ- 
ὕοη οἵ φταν!ν δηὰ νι ϑάοι ; ἴῃε βαβψε πουἹὰ ἀου 1655 μοίά τδαῖ ἃ 
γουηρ πηᾶῃ 8ῃουϊά πᾶνε ϑβοιηθι πίῃς τθοσε ἤδη ὈΟΟΙγ νίζοσ, δηθὰ 
Δ οἷά τᾶ τοῦς ἴβδη νϑάοαθ. Οἵ, τό, δηὰ τῇς τοίδγθοῃσος 

ἴῆοετς ρίνοδη. 

30. Τοχὶ δηά ἱγδηβἰδϊίοη ἀγα ὑυποετίδίη. Το ΗδΌ. τιᾶγ ὃς τοῦ- 
ἀετεὰ : “πουῃάϑ ἤοτῃ 8:π|ρε5 [Ε΄ : 5τ|ρ68 [ῃδὶ νουῃα] οἰδαηβα 
ΔΆΓΑΥ ΕΝ] (οτς, οἰεᾶῆβε ἴῃς δὰ τηδη), δηὰ Ὀΐονβ (οεδῃβε) ἴὰς 
ἰμπνασγὰ ρᾶγῖβ (οσ, ἀπά τεδοὴ ἴδε ἱηνναγὰ ραγῖβ, οσ, δηὰ Ὀἷονβ τί οἢ 
τεδο ἴῃς ἰηνγαγὰ ραγίβ).᾽" --- τί. (ἢ ἀϊβοτγεηῖ ἰεχῦ) : δέστος ἀπά 
ἐρπίμείοης δείαξ ὁσά νιεπ, σπά εἰίβες (ροηεῖγαῖς) ἐπ ἐἀξ ἐπεναγά 

2αγίε; 1ϑϊ. ([ο]Ἱονεὰ Ὁγ ΑΥ̓͂.) : φὰς δέμομεες (ον, ὀγωΐ:) οὗ α 
«υομη αὶ ἐζαπδές σσαν εὐ ἐλέηρε; ἘΔ5ὮΙ : ὀγμῖδες σπά τοοωποῖς αγὲ 

γενφάϊες [Ἰἰ. ἀὈβίογροηῖβ} ,0γ εὐ, ἀπά ὀέστος (ἐπ έεγέαρ ἐπ2ο) τὰς 
ἱπιυαγά ῥαγς. Μοάετγῃ δχροβίϊουβ δὶ σϑῆθγα! νυ δάορι Βδβἢ 5 τεῆ- 
ἀεπηρσ. [πῃ βεοοπὰ οἱ]. Ὀς. ἰτδηϑίαῖοβ : σηαᾶ γεαεὰ τὰς ἱπποαγα ῥαγς 

(Ραπορ. τυ ξέηρ, γεαελίηρ ἰμβιεδὰ οἵ ϑεῦ8ι. ὀέῴτυΣ) ; ΕΥ͂.: σπά 
“γοξες (γεαελ) εἰς. --- Τῆς τπῃουρῶς οὗ [86 ῥγονθῦ ἀρρθδῖβ ἴο δὲ 

(εἴ, τη} τπαΐ τηόγαὶ ον] ταυβὲ Ὀς ρυΐ ΑἸ ΑΥ ὉΥ βένθεα ομαϑιϊβετηθηῖ. 

Τῆς νοσγὰ ἰῃ ἤγβι οἷ. γεργεβεηηρ “ οἰδδηβίηρ ᾿" οσουβ 85 που ἴῃ 
Εξιῃ. )δ "15 ἴῃ τῆς βεῆβε οἵἉ “ σοβῃιςῖο5 " (ἀρρ[ϊοδιίοῃβ ἴο ἴῃς 58) 
ίοσ ποϊηθῃ οἵ ἃ ἤδγεπι, ἀπ 85 νεγὺ ἰπ 76τ. 464 [μον. 655.) 2 (Ὦγ. 4} 

ἰῃ ἴῃ6 56ῆβ86 οὗ “ΔΓ 8} " (οὗὁἨ ψεᾶροῦβ ἀπά νεβϑεὶϊϑ)ὺ. Τῆς ἴοχὶ 
ἄρΡΡθδῖβ ἴο ὃς ἴῃ ὈδΔὰ οσοπάϊποπ, δηὰ τς βῃου]ά, ρεγπαρς, δάορι 
ἴε τεδάϊηρ οἵ ἴῃς Οτκ., οὐ ἐπησπὰ 30 88 ἴο τεδὰ : διϑιήῤες οἴζανιό 
ἔς ὀσάν, απαὶ ὀέρτος τὰς ἐπιναγαά ῥαγές, ἰὰ σϊοῃ δοαάν δηὰ ἐπευαγά 

2αγές ΥΑΔῪ ὈοΟΙΏ τοίδγ ἴὸ ἴῃς πιογαὶ Ὀείηρ, οὐ ἴῃς ἤσβί ἴθύτῃ ΔΎ Ὀδ 
ἼΔΚοῺ ᾿ἰτεγαῖγ, ἀπά ἴῃ 6 βεσοπὰ 85 Ξὸ σσωΐ; ΟΥ̓, βίος ἰΐ ἰ8 αἰβῆίουε ἴο 

υπάετβίδηα ἤον 5ἰτίραεβ (ΟΥ Ὀγυ 565) οἰεδῆβα ἴῃς Ὀοάγ, Μὰ ΙΩΔΥ͂ 
τεδὰ : Οοενιεής ῥωγῶν τὰς ὀοάν, ἀπά δέστος ἐλ6 τοι, 

34. Ἰπεϊεαὰ οὗἉ 12" 5ενεγαὶ Μ55. (πὰ 80 45) μβανε 19" (οἵ. Κ 3752), τδίο 
Αἶκο ξῖνεβ ἃ βοοά βεῆβε.- -ὃδ. ἮἈ) ν" πιαὰν Ὀε [πιρί, οὗ γ»»ὺ οζ » ος πρῦ, ος 
Ρετί. οὐ' 1τωρί, οἵ 75... [μδρ. ἰάδπεβεβ ἴῃς 5ἴσπι στ Αταῦ. ρον ΓΝ, τ ἐμεέξ,, 

4 Οεἰοσ, ϑοβυῖ. Μίομ. Βευ55, Ζὅόοικ. Νογοβ, ΚΚδηιρ. δά, 
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διὰ 20, ἄσεδεν, δηὰ ἢς πουἹὰ ἴβεὰ ροὶπὶ ἴῃς (ο]οννίην νογὰ φῦ; ἴδε ἵνο 

ποσάς, ἢς οὔβεσνεβ, που Ἱὰ ἴῃ Ὀε ςοττεοῖυ τεπάεγεά ΒΥ (Ὁ ταχύ... ἁγιάσαι. 

᾿Αδβοῖδεν ῥγοροβεὰ ἀεγινδοη (Ὀε.) ἰ5 ἔγοπι πρὸ, τΞ- Ασδῦ. τρῶν, “βεαξ «αν εἰεετὶν 
(εἴ, ϑο γ»", 6 νοι νεσάε ἀξάζν); Κ0) τΌΔΥ ἴῃ5 Ὀς ἴακεη δὲ [πιρί. οἵ »γ οἐ 
», ΞΞ “τμαῖ δε ββου]ὰ Πρμν βὰν": ςἔ, 1700 6᾽ (ἴπ ΟΡαά. 16 βοσις ἔοετηὀ οἵ 

553 τμου]ὰ ρετβαρβ Ὀε τεβὰλ). -- ὅ τιν -Ξ- ΦῚρυ Ὁπ2 (Ετδῃκ.).--- Ὁ τὸ σιν, 
ἔτος τεπάοσίηρ, οὐ σιιοδς Ὀαβεὰ οἡ ὃ; 5, σευονανἐ, ΞΞ γ53. --- Ἰἢ “ῷ3; ὦ, πεῖ, 
μετανοεῖν. ---Οτ. τεαὰδ 155 ἀπὰ παν, φγοεγατενεαίε ἴῃ ῥαγὶπρ οπε᾿5 νους. --- 
" Ἔ τοκ; Οτ. Ὁ) κ (δὰ τεαυϊϊεβ ἴμετὰ ἔοσ) διοὲγ ἐμέφωέν (ἡ 9433). -- 
4. Ὦ υ; 6 φῶς, Ξε Ὁ οὐ “ν,οσ ἴβ ρεύδαρβ ἔτες τεπά τίη οἵ 38. --- (]επι. 

Αἱ, 22148 πνεῦμα κυρίου λύχνος ἐρεννῶν τὰ ταμεῖα τῆς γαστρός, «εβεεϊεὰ ὈῪ 

1 Οογ. 230, ---36. 3) Ὑο, ἴῃς βαυδ). Ὀεΐηρ ἴῃς 150; ΝΙξ,, Ρεγί. ος [ταρέ., νου!ὰ 
Ῥεῖβαρδ ὃς Ὀεῖζες (Ἰπουρὰ ΝΙΓ ἀοεβ ποῖ ὁσοὺσ εἰδενβεσε). --- 80. Καὶ Ῥ ΟΣ, 
9) ΡΥ, 3 βῖῃρ. ἔξει. οἵ Ηἰΐ. αἀπὰ Οἷα, οὐ το πους; 6 συναντᾷ, -- προ 

(1μ8.), οὐ πρλρη (Ετδηκ.), οσ, 1ε88 ργοθδὶγ, Ὀνηρ τ (Οτ.). - ἢ ΡῈ; Καῃρ. 

Ἐ.--- ἸὮ τλλϑη ἀπὰ »Ὲρ ἃγε βσυποῆγτωβ (Εχ. 2135 158. 15), ἀπά ἴδς Ἰαϊῖες ἐδου!ὰ 
Ῥειθδρα ὈῊε οἰϊτιοὰ δα βίοις. Εὸς ὮΆ »)3 ντὲ τῶδυ τεδὰ Ἴσῷ; Ὀεῖϊες ρετδδρε: 
ΡΣ. ΡΊΘ. Ἴ25; ἴος ΗΠ. οἵ ὙῺ ες 1ες. 41 «αἱ, 

ΧΣΙ, 1.3. Θοάνε οοπίστοὶ οἵ πιδῶ. 

Σ, [ἀκς ναϊεγοουγθες 5 ἃ κί ρ᾽κ Βεασῖ ἰῃ ἴδε Βεπὰς οὗ Ὑδδπεδ --- 
νΒῖδες ἣς νὴ] με ἴατῃδ ἴ᾿. 

3. ΑἹ] [Βαϊ ἃ πιδὴ ἀοεβ Ὡς τμϊηκ5 τὶρδῖ, 
Βαὶ Ὑδηνγεὰ ἰτίε5 ἴμε Βεατί. 

3. Τὸ ἀο Ἰυεῖῖος ἀπὰ δαυν 
15 τῶοσς δοοερίδοϊε ἴο Ὑδανε ἴμδη βδοσῖδος. 

1, Οοπιραίίβουῃ νῖῖ εχρίδηδίοη, ἰθσηϑιγ. Α Κίηρ ἰβ ζΈΏΕΣΑΙΥ 
Βυρροβεὰ το Ὀε δυϊοοταῖίο, Ὀυϊ αοά, ἴδε Ῥσονεγὺ ἀεοίαγες, Ἵου- 
[τοἷβ ὄνεη ἢἷβ ἀδοίβίοῃς δῃὰ δοϊΐοηπβ. ζἤεαγέξξ ταὶ. Τῆς ρἷς- 
ἴωζε 18 ἴπαὶ οὗ ἃ ἰδηὰ (45 Εργρὶ οὐ Βαδυ]οηίΐβ, θυϊ ποῖ Ῥα]εβιη 6), 
οἵ ἃ βάτάδῃ, πδίεγοα ὉΥ οΔη8]5 (οἴ. ς᾽ 1538. ς 8.1), νὔοβε ον 15 τεξ- 
υἱαῖδα ὉΥ οὔὔοοῖβ οἵ ζαγάφῃοιβ ; ἴῃ ἴῃς ἐγ ΠἸΖίησ τὐσλεν ἸΏΟΤῈ ΠΙΔῪ 
Ὀ6 85 8]]υβίοῃ ἴο τογαὶ ἀδεάβ οἵ κίπάῃεββ (οἴ. 1615), Ὀαϊ τῇς πιδίῃ 

τοίδσξηςς ἰβ ἴο ἴδε αἰνίῃς οοπίτοὶ οἵ κίηρβ. ΟΕ Τοῦ. 1: Εξιὶ. 

(Οτκ.) 14}2.---ῶ. Απειβεῖῖς, ἴδσπασγ. ὅ66 ποῖς οὐ τό νὴ 
ψο ἢ τὨΐβ σουρὶεὶ 15 πραιῖν ἰἀδηϊίοδὶ; οἴ. 16. 5 τη. ΙΔ. ἐν 
ταν 97 α »απ  ς γίρλί ἐπ λὲς εγες. 7 γδς ἰβ 'λϊ. τυεῖράς οὐ νιεασωρές. 

- 9. ϑιηρὶς βεηΐδηος, ἴοτδιγ. ΟἿ. νυ. 1 Ψ 40 Νὴ ς τ ΤῸ ΣῚΡ 
Αἴ. οἾῬ 158, 1} σῇ (Δῃὰ 8ες α]9ὸ Ηοβ. 6). Τῆς εἰἴμῖςδὶ οοποερ- 
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ὕοῃ οἵ Ρἰεῖγ, ἀππουποθὰ Ὁγ ἴῃς ῥγορῃεῖβ, ἰοβῖ ποῦς οἵ ἴϊ5 ίοσος 
Ὑῖ τὰς 5ᾶρε8; 5ες Β5. 2455 1ς“7. 

4, Τεχὶ δηὰ βεῆβς ἀουῦτι]. ἢ 
Ὑῆς σουρ]εῖ ἀρρεᾶτβ ἴο οοπίδϊῃ ἵγαρτηεηῖβ οὐ ὕνο Ἴουρ]εῖξ. 

1Δι.: λαωρλΐν ὥοξ σπα ῥγομα ἀδαγέ (οτ, ἀσυγλν “7 ἴροξ αμπα 
2γονδ οΓ ἀεαν»Ὦἢ) ---- “26 ἤαρε (οτ, ῥίορωρλίηρ) 97 ἐὰε τυϊεξεαά ἐς εἶπ. 

ὙῊ5 πᾶν Ὀε υπάετβίοοα ἴο πηδᾶη ἴῃδὶ ῥγὶάς, τι 15 τὴς ἱμάτι5.Γ 
οὐ οοουρδίίη οὗ ἴῃς πὶοκεὰ, ἰ5 5'η; δυῖ ἴῃς ἤχυγε 15 δίτδηρε δηὰ 
Ἰοσοεὰ. [1η Ηοϑβ. τοῦ 76σ. 4) ρτεραζίῃηρ οὔδ᾽β μϑᾶσὶ οσ ἃ πον "6 
5 οδ]εὰ “ Ὀγεαϊκίηρ ἀρ τῆς ἔΔ]ονν ρτουῃα " ; 50 ΒεῖξῈ ἰῃ βεοοῃά οἱ. 
ἴδε Ὀδὰ τηδη᾽5 Ῥσερασδίοῃ ἴοσ δ τδυ Ὀε βῃρροβεὰ ἴο ὃδε οαἰ]οὰ 
δἰ, δὰϊ τ]5 ἰδ ποῖ ἃ το Ὁ ]6 56 Ώ56 --- ἴῃς τηδδηΐηρ 8 ταῖμεγ ἴμδὲ 
85. 1|πὶ ἰἴ86} 15. 5'ῃ. --- Τῆς αἰ βῆσυ ον 15. τοὶ ἀϊην πἰϑῃ6ά [ζ, Ὀγ τῃς 

οἴδηρε οὗ ἃ νονγεῖ, γε στεδὰ (στ Οτκ. ΕΝ.) σε ἰποιεδαὰ οὗ 
παρε; τὰς βεηΐεηος 2[δὲ ἀσρηρ οΥΓ δε τοϊεξεά ἐς τἷμ σοῆνουβ ΠΟ 
Ττησδηΐϊηρ ; οἵ. 13, νῆστις ἴῃς ἤρυτςε οὗ ἰρῃϊ δπὰ Ἰδτὰρ 8 3 τρὶς 
δῃὰ οἷεᾶσ. --- ΤῊς ἤσγβὲ οἷ. τθς8}}5 τό", τὴς βθοοῃά οἹ. τοἱδ 147 24; 
ΒΕ Πουρ]εῖβ τηῖρῃϊ Ὅς σΟΠ)ΘοἴΌΓΑΙΥ σοποίσυςῖεά, Ὀαϊ [ἢ 6 ΤεΟΟν ΟΣ 

οὔ ἴδε Ὀγεοῖϑε (Όστα 56 6:8 ἱππροβϑιδὶς ; 5ες [ἀρατάς δηὰ ΝΠ άΘθΟασ. 

δ. Ἰπὰησίτυ δηὰ ἊἹοίἢ. --- Αποἰπεϊς, ἰετηδσγ. Τῆς ΗςὉ. τεδάβ : 

Τῆς πιεῖδοάς οὗ ἴῃς ἱπάπυδιτίους Ἰεδὰ διτεὶν ἴο φαίη, 
Βυϊ ἐνεσυ ομς νῆο διαβῖεβ (Ὠδεῖε3) βυγεὶγ ἴο πδηῖ. 

στες οδὰ Ἀετε 6 υπάοτεριοοα ἴο τηδδῃ ΟἿΪΥ “ Πιαϑβίεβ8 ἴο ὃς τί ἢ," 
85 ἰῃ 13}} 285., Ὀαζ ἴῃ [δὲ οὯ56 νὰ ἐχρεςῖ ἴῃς ἴοττῃ ἴο Ὀε ἀεῆπεά, 
5 ἴῃ 12} τοῦ 28" λοῖ. Τἴαεν (ενεα ἰῇ ἃ Ὅ6 ἴΔκεη ἴο πιδδῃ 
“μϑἷὴν ἱπηρτοροσ τεῖμοῦβ") 18 ποῖ ἃ ΡΙΌΡΕΙ Δη 6518 το ἐπαῖμς- 
δίσμς,; Ὑ6 ταῖμοσ ὄχροοὶ σρζλγμί, 45. ἴῃ 1.4. (80 ἴὰς 1.11.). Τῆς 
ῬΆσα]]ε Ἰ5πὶ 4150 βυβρεβῖβ, ἰπβίεδα οἵ ἐδ θπέ, βοῖης ἴδστη εαυϊνᾶ- 

Ἰεῆς ἴο »πεζλοας, δῃὰ τῇς ποσὰ “γεν (οσ, οσηΐν) δὰ 8 ποιμίηρ ἴο 
ἴδε τοοδηΐϊηρ. α τὺ ἴπυ5 τεδά: 

Τῆς τηεϊμοὰς οὗ ἴδε ἱπάπβίτίους Ἰεδὰ ἴο γαίῃ, 

Τε νγαγὰ οὗ ἴῃς 5ἰοι δέ} ἴο ψδηῖ, 

Ἀζείλοάς τ τπουρἢῖθ, τεβδοϊοιβ, ῥ]Δη5 (12᾽ 1:3 τό 203). Τῆς 
φουρὶεῖ 15 Δῃ ἐχπογίδ ἢ ἴ0 ἱπαυ 8 ; 50 10 12}, οὗ, 65 1 γ,ὅ 53 
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θ6-10. Το ΠΥ οὗ [πὸ πίοϊκοά. 

6. Τῆε δοαυϊείξίοπ οἵ γγεϑι ἢ ὉΥ ἃ ᾿γίπιῷ ἰοηβυς 
16 ἃ βεεῖζπρ Ὀτεδίῃ, ἃ ἀεδαϊυ «βϑῆδε. 

ἡ. Τῶςε νἱοϊεπος οὗ [με ν͵ἱοϊκεὰ ν1}} δισεερ ἴθεξα ΔΊΨΕΥ͂ 
Βεοδυδε [ΠΥ τεΐυδε ἴο δοῖ }υδι]γ. 

8. Οτοοϊεεὰ ἰς ἴδε ψχὰὺ οἵ τῆς νἱοίουϑ, 
Βαϊ (ἢς οοπάυοὶ οἵ ἴῃς ρυτε ἰ5 βιγαίψῃῖ. 

9. [ἰ ἰ5 θεϊζες ἴο ἀνγεὶὶ ἱπ ἴῃς οοτπεν οἵ ἴῃς Βουδεῖορ 
Τδδι τ] ἃ αυδτητείξομιμς ὑγοσωδη ἴῃ ἃ εἶδτρε» Βουξ6. 

1ο. Τῆς νἱοϊκεὰ ἀεπῖγοβ ἴο ἀο δδτῃ; 

Ης Βᾶδ πο ἰσπάΪγ (δοϊηρ τονγαγὰ μἷ58 πείρμθος. 

6. ϑίπρὶε ϑεηΐδηςς, φυδίογηδιυ (ΟΣ, Ὀἱμδσυ-ἰἜγηδυυ). Οἱ. τοῦ. [Ια 
ἢτβὶ οἱ. σεφυίείδοπ 97 τυεαίδα τὰ Ὅε υπάετειοοα 45 -Ξ- τνέσδα 

σεφμῖγεά. δ εεδηρ ὀγεαίὰ ἰ5 1ιϊ, ὄγεαά ἀγίσεπ (ὉΥ τῇς πἱηά) ; οἴ. 
158. 1τοῖ ψΨ 68.353, Τῆς Ιδβϑὲ Ὄχργεββϑίοῃ οὗ βεοοῃηά οἱ. βἰδηάςξ ἴῃ ἴῃς 
ΗεὉ.: «ἐεξεγς ο΄ ἀξαϊά, οὐ (ὉΥ ἃ 5ισῃξ οὔδηρε οἵὨ ἴεχῖ) ἴῃς βίηρ. 
ΤΊΔΥ Ὀς τεδὰ : (ἴδε δοαυϊβίτίοῃ εἴς.) ἐς α βεεδίηρ ὀγεαζά, τεεξίπσ 

ἀεαίά, δῷ οὔϑουτα δηὰ ἱπιργοῦδθὶς ἴοσω. Τῆς τοδαάΐϊηρ “ησγε, 

. Ἰηβῖεδα οὗ “ἐέζεγς, σοθ5 ἔγο ἴῃς ατσεοῖκ, πῆς! ἢᾶ5: ἀφ τσὰσ 

φαίης εὐεα χὰ ὁγ α ἐνέηρ ρπρμέ ῥμγεμός ναπῖδες ἐ (οΥ, 92) σπᾶγές 

47 ἀξαϊλ. ---- Ἷ. ϑιηρίὶε βεηίεηςς, ἴογηΑΥΥ (ΟΥ, Ὀἰπαγγ-ἴεσηαγυ). ΕῸΣ 

τῆς τπουγλῖ οἴ, τ. Ῥοέδπες ἰ5 Ὠϊσῃ μβαπ 64, ορρτεββῖνα σοηάυςῖ ; 3:6 
24 (ΕΥ. οῤῥγέεείομ). «διυέεῤ ατυαν, τε “ τὰκ ΔΎΑΥ, σδιτῪ ΟΥ̓" ; 366 

ΗΔ. τ" (ΕΥ̓͂. εαὐελειλ), διὰ ἃ βἰ πη ασ νοτῦ ἴῃ [υ. τς, ΤΉς ἱπϑίσα- 
τηδηΐ οὗ Ρυῃϊδηπηδης ἴογ ἴῃς νἱοκεὰ ἰ5 ἴδλνν, ἀϊνίπε δῃὰ πυπιδη. --- 
8. Απιετῃεῖς, ἴεγπατγ. Ὑδὲ ψοτὰ Πετε ἰγδηϑιαιϊθὰ σίωίσμς 8. ὉΥ͂ 
βόα τεηδογεὰ οἰπ- σε (ες. ἈΝ.), ὉΥ οἴδεῖ ἥαζε, ἀἑλοπογαδέε 
(Βαπ), ογ, νίὰ πὲ Οπιϊβδίοη οἵ 4 ἰεῖϊεσ, φγοωαῖ οὐ ἑπεοίδηξ 

(Οτβῖ2) ; ἰδς ρδῆδσαὶ βεῆβθε 5 6 βᾶπι6 ἰῃ 411 [ἢ 686 [τδῃβἰδεϊ οῦ ; 

τῇς τῆγίδπι ἀρρϑᾶτβ ἴὸ ἴανοσ ἴῃς ἰδλϑὲ (απὰ οἴ. ν.), οὗ πνϑῖςΒ 
τἱοίομς ἰδ ἃ ΒΥ ΒΟΉ ΤΩ. ΒΥ βοῖης οὐ ἴοβ ἴῃς ποσὰ 18 τεραγάβα ἃ9 ἃ 
οοττυρὶ ἔοστῃ, οὗ νγϊο ἢ ὯΟ ἰγδηϑ]διίοη 18. ροβϑβί]ς.---- ΤῊς βεσοπὰ οἷ. 
τεδᾶβ {τ : ὀμ φὰς ῥωγε, εὐγαίγλί (Ξε μῤγίρὰδ ἐς λὲς εοπάμε (1. 
ρίρρ᾽ οὐ τυογᾷ). --- Τῆς 586 Ώ86 ἰ5: ὉΔα τηδῇ ἴα ὑπάοιῃαπηὰ ἰῃ ἰλεὶγ 

Ῥτοσδάυγοβ, βοοά τῆδῃ ἃγε βίγαὶ ρῃιτοσιναγὰ --- [μὲ ἴ8, Ὡ0 τηδῃ, τυβδῖ- 

ενοτ ἢἰβ ῥὑτεϊεηβίοῃβ, οδῦ ὃε οδιεὰ ρυγε, ἱ{ ἢς ἄοεβ Ὡοΐ δεῖ 

ρπ μΠγ.--- 9. ϑἰηρὶε Ξεπίεηος, ἰογηατγ-αυδίοτηατγ. ΤῊΣ σουρ]εῖ 

Ξεὸ 25; οὗ τοῖδ 2113 2, Ιχἰ.; ὀείμε ἑὰς ἀπυείῥη ... λαπ α 
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φμαγγέδονις τυονιαπ εἴς. Τὶ ΔΒ Ουδίοσωδυυ ἴο 5'δερ ου ἴδῃς τοοῦ 
(5ο 80}, : ϑδπι. οὔ, δοοογάϊηρ ἰο ἴῃς Οἷς. ἀῃὰ ἘΝ. ταδσρ.), δῃὰ 
ἴδετε ἃ βτωρὶγ- γε ρυσϑι-σοοτ ταῖρηϊ ὃς Ὀυ]δ, σας ἢ 85 ΕἸ} ἢ 
(ι Κ' 1η,2) δηὰ ΕἸ15Π8 (2 Κ. 42) οοουρὶεὰ ; Ὀαῖ ἴο Ἰίνε αἰτνᾶγβ ἰῃ 
80 ὨΔΙΤΟΥ͂ ἃ βϑρᾶςς ΜΟΙ] Ὀς ἰοποὶν δηὰ ἱποοηνεῃίςηί. ---- ΤῊς 96 ῆ56 

ἔαγρε (οτ, τοΐαδ) 18 ΟὈϊαϊ πο Ὁγ ἱτδῃηβροβίοη οἵἁ Ἰεϊϊετβ ; ἴῃς Ἡςῦ. 
εχ μᾶ5 ἀσωφέ οὗ α ἐογ»εραπίοη, τ Ὠϊ ἢ ἰβ ἱπιεγργεῖθα ἴὸ πηθϑη ἀσωοό 

47 τοεΐείν," ἐονεριομ ἀσμσε, οὐ ἀομδό ἐμ ἐονριονι, ἢ τὶ 15, ἃ ουβ6 

ἴῃ νὩ]Οἢ οὔε [85 βοςίεῖγ ; Ὀαΐϊ ἴῃς Ῥῆγαβθ ἰβ ποῖ ἃ παίυγαὶ οῃε -- 

νε 5δου]ὰ δἱ ἰεαϑῖ ἐχρεςῖ ἴῃς ρἷυ. ἐσγιῤαπίσπς,; οΥ ἴῃς εογιβαπίοπ 

15 ἴάκεῃ ἴο ὃε ἴδ πίΐδ, ἴῃς τοδὴ Ὀεΐηρ ἴῆυ5 ἀεβοσ θεὰ δ5 ἃ δουβ6- 
Βοϊάεγ (Ετσδηκ.), δῷ ἱπιεσργοϊδιο δαυδ}γ ἀἰϊβῆου!. [Ιπ δὴν οᾶϑε, 
τῆς δηςΠε515 ἴῃ ἢγβὶ οἷ. 18. “ Ἰοῃο] ἢς655᾽" (οὗ, Ψψ 1το25) δηὰ ἀϊβοοπι- 
[οτῖ. --- Τῆς τυορία ὶβ ὑοῦ ΟΪγ τς πῖΐδ, Ὀὰϊ ΔΩΥ ποιηδῃ, ἃ5 ἃ 
ΤΩΟΙΒΕΙ ΟΥ ἃ 5|5ἴ6τ, ἸΏΔΥ Ὅς τηδϑηῖ. --- ΟἸΠΕΙΒ ὃ ἰΙΔηβὶδῖε : 1} ἐς 
δεν 10 τἐΖ οπ ἐλε ῥίπηασί εἴς., ἃ 5ἰϊτυδῖίοη οὗἩ ἀδῆρεν 85 νὰ ]] 25 οὗ 
ἱποοηνεηίθηος ; δυῖ, τπουρὰ ἴῃς ποσὰ ΤΩΔΥ πηεδῃ ἐ07γ:6᾽- ἐστε 7 

(Ζεορὰ. 1"), ἃς ἰάεα οἵ ἀδηρεῦ 'ἴ5 ποῖ ργοῦδΟθϊε --- ἴῆς ροίϊηϊ 15 
ταῖῃοσ ἴπς αἰδοοτηίοτι οὗἁ ἴπ6 5ἰτυαϊίοῃ : ταῖθ οι δὴν ρενδίίοη νἱτἢ 
Ῥεδος ἴῃδη ἸυχύυτΥ Π 5:6. --- ΤῊς Οτκ., ψ ἢ ἃ αἰδετεηῖ ἰοχῖ, οσ 
εἶδε τηοσδὶ ζίησ, μα85 μηγιρλϊομδπέες ἰμϑιεδα οὔ 5 φμαγγεζονιθ 
τυονιαπ. --- 10. ϑγηοηγτηουβ, ἴδγηϑιυ. [ἀϊ, δὰς “ομἶ 97 1ἀε τυϊεξεα 

εἴς., δηὰ λές πειλδον ἄφες ποί βηϑμα νισγῷ (οι, ἀϊμάρμφο) ἐπ ἀϊς 
4γες. Οἱ 415 τοῦ 12} 154. 1] 

ΧΧΙ. 1. Ὦ πνν; ὦ θεοῦ. --- ὮΔ σΡ; τεαὰ, ψῖτα Βὶ., ὃν. --- ΘῈ, ἰπίεγργεϊ " α5 
ςοχωραγίβοῃ : ὧς .... “0, 56. Βανε οἿΪγ ας, 3ἢ, α5 οὐυτίετ, ἰ5 ργοῦδΌ]Υ οτἰρίπαὶ. 
--9. Ὦ τον; 7οιῦ,. γεδανι. 1, τι, Ἢ, ἀουδ11ε58 δουῖραὶ νατγϊαϊίου, δες 163, 

ον ἸΏ 1:0. σι. (65 ἰῃ 1632) τεδὰβ 1π2, Ὀυϊ πηθοαββαυν, βίποα Ὁ ἸΩΔῪ ΞΞ “γέέε. 
135 (ἔτοπι 13), ΞΞ χα δεκιεναἱεῖν, οὐἰεέεννεἴνεό, Διὰ 80, ρετῆδρϑ, τοεή. --- ὃ. Ἰἢ τσ; 
ὦ ταρὰ θεῷ. --«. Ὦ ο,; ΘΟΞΈ, αι. ΘῈ, τοῦῖε 5 ἃ οοτωυρ]εῖε δεπίεπος; 0, 

ἐπδετίηρ Ὑ Ὀείοτε Ἢ), πιδῖς ἴπε Ἴσουρὶεῖ ἃ 5βίπρὶςε δεηίεπος; Βὶ. τρδίκεβ " δῇ 

εχοϊαυλδιίου, δπὰ ἰπβετίβ 1 Ῥεΐογε "). Ῥοββί ΟΙΥ βοπῖς βῃ 0 ἢ! νογὰ 88 γὶ (οἴ. 249) 

5βου]ὰ Ὁς δυνδιτυϊεὰ ἴοτ Ὃ.---δ. ϑγδητίηρ ἱἰπ δ; 6458 -- ἢ. -- ἢ γὰκ 55; 
Ἑ σνο τὰε 70οῖ (458 1 ἴὶ τεδὰ 52.) ογ΄ ἑὰς λατίν, 45. ανπα (ἰλο:ε) οΥ τὰς τυϊελεα, 
Ῥεῖ. τεδάϊηρ γὺ (Ρίπ]ς.), ρετὰ. ἔγεε τεπάετίηρ οἵ ἢ; Ἐ, ονινεἐς σμίενι ῥήξεν, 
Ξε ὅχρ 03).-- Ἐεδὰ ΥΡ "501; ὋΡ 18 τεδὰ Ὁγ ατ. Τῆς Ἵν τᾶν Ῥε τεϊδίπεὰ, δυῖ 
δ ΠΗ ΟΟΒΘΔΙΥ, δηὰ ἴῃς τπουρῆϊ ἰΒ Ὀεϊϊες σπου ἰϊ. --- 6. (ῷ τεδὰβ Ῥατῖορ. ὅγρ. 
--Ἔ του; Ὁ διώκει, Ξε ητὴ (7ἅς.). --- ὮΞ τρ3:; Θ παγίδας, Ἐ, ἰαφιεος, ΞΞ- "35 

Φ Θόδυῖ. Ἐ1κι. ἔπη. 7 Ὁε. ἘΝ. πιαγς. ᾧ Μετοεσ, Οείεσ, Ὠς. αἱ, 

2Ρ 
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(ο Ἀδεδὶ, Εν. ΗἶιΣ. Εευδα, Κδπιρ. σ..)), οὐυϊουεῖγ ἴο Ὀς ῥτεξεττεὰ ἴο 8. --- 6" ε 
ἕοττα οὔ ἴδε οουρίεῖ, αἀοριεἀ ὃγ Βὶ. Εταπῖς., ἰδ τοὶ οἷεας. ---Ἴ. Ἐ} Ὁ)»; Φ ἐπιξενω- 
θήσεται, -- Ὁ." (Ηἱϊε.), ἱπιρεοῦαῦϊε. ---8. ἈΠ) Ὃν), ἄπ. Ἀ4Ύ., τιδῦ Ὀε ἃ ποῦπ οἵ 
δ ΏΟΥ ἔτοσα ἃ βῖετι " ((δρρ.), ννϑῖς οοουτς ἰπὰ Ασδῦ. ἰπ ἴδ δεῖϑθε δφαν 4 ὁμγ- 
δεν, διὰ (45 ἀεποσα. ἔγζοσω τοί}, ὁμγ ὅδ, :ἐ.) ἐονεπεῖ σἕνε,; ἰξ σου]ὰ ἴδε ταεδα 

ποῖ “ἐκ εἰσαάίρα, Ὀὰϊ δἰ ρὶν σέρεμεγ. ΤΏς ἀετίνδιίίοη ἔγοπι ἃ βίεσω ἽΝ, ἴῃ Αγδϑ. ΞΞ 

ἜΜ ἀεί, δε Λαἶδε, ἰδ ἰεεξ ργοῦδοϊς (Ὀυϊ οἴ. (ὃ σκολιὰς ὁδοῦ). 5.868, “γεῖρνι 
(τ). τ.» [οἰκίην ἴῃς γἴο θὲ βογίδαὶ ἱπβετίϊοι ἴτοπι ἔο]ονγίης 71), τεδ 5 τ, είοδ 

αἶδο ρίνεβ ἃ φοοὰ ξεῆξε, δῃὰ ἰβ ρεσθδρε ρτείεγδοϊε ἴὸ 39.---ϑ. Οὐ Κὶ Ὀυγτο, 
Ὁ 55)»10, δες ποῖς οἱ δ): --- ἘΦ Ἴ2Γ. Γ}2 ἰ5 (ο] ον ὃὉγ ΘΦΣΘΈ;; 8 κρῚὉ 3 « 

εἰρφεα ἔσεισε, ἴτεε ςοπίγδδὶ ἴο “ ὀρεῶ τοοί," ρεζῇ. δῆεν (δ κεκονιαμένοις; 45 ουχίτε, 

Ἑοτ 2π τεδὰ πὸ (8ο Οὕ.). 

11. ΗΟῊ εἰτρ]ο δηὰ δαβὸ δῖὸ ἰδυρδί. 

ἍΝ εα ἴδε κοοβεν ἰ5 ρυπίδῃεα, (ἢς δἰπιρὶς ἰδ πιδάς πΐβε, 
ἌΝΒε [δὲ νεῖβε πιδὴ ἰ5 ἱπείγυςϊεὰ, ἢε τεςοῖνεβ πονϊεάψε. 

Απαιεῦς, Ὀἱπαγγ-ἰγηαγ. Οὐ “.077.7) νᾶ εἰνεῤίξ βεὲ ποῖεδ οὔ 
15... ὩΤΠς Ρυπίβῃτηεηϊ οὗ ἴῃς Ὀδὰ τηδῃ ἰβ ἃ νασζηίηρ ἴο ἴδε 
ΤΩΟΓΔΙΥ ἀπίγαϊποά, τῆο 15 ἴοο υητίρο, ἱπι οἰ ἰδοῖυδ!}ν δῃά τλογαῖγ, ἴὸ 
Ὁς Ὀεηοῆιοα ὈΥ ἱπϑιπισξίίοη ; ἰἢς νῖϑε τηδῆ, οἡ ἴῃ οἴμοσ μδῃά, ἰ5 

τεοερῖνε δηὰ ἰδαομαῦ]6. Οἵ, το, --- ΤῊς ἴῆγες βἰγαῖϊας ἴογτιβ οὗ 
βεοομὰ οἷ. τὲ βοσς διιρίογοὰ πίῃ ἀἰδεγοης 5ῃδλαάςβ οἵ πιοδηίηρ : 
τοίσε ἀεηοῖεβ σεηογαὶ σου ργομεπβίοη οὗ ἰῃς ἰβδ68 δηὰ ἠδεάϑ οὗ 

Ἰε; ἴο ἐπεέγμοί ἰβ ἴοὸ ἐσιφέ το ἔποιυ, ἴο κίσε ἐμεῖρλ ἰηῖο ῥγδοίίοδὶ 

τὰ; δηὰ ἴῃς ταϑυὶϊς 5 ἔησευζαε, δοαυαϊπίαπος τ ἀεβηϊϊς 
τα ]ε5 οὗ σοηάυςῖ. 

12. Τεχὶ δηά (γδηϑἰδιίίοη ἄγε ὑποοτίδίῃ. 
Τῆς Ηδεῦ. τρὰγ δὲ τοηδετεᾶ : φᾷς γέρλεοως εονπείάεγε ἐδ’ ἀσιδε 

47 τε τυϊεζεά "πάη, συεγέμγης τὰ τυϊεξεα το νι ογήμησ (οτ, γυΐν). 
Α5 ἴῃς Ηεῦ. ἰεχὶ βίδπάβ ἴῃς 5 Ὀ]εςὶ οὗ ἴῃς σουρῖεῖ τυβὲ ἢς σοά, 

ἴῃς σήρλέκομς 9πέ (80 ταοβῖ γσϑοδηϊ ὀχροβίϊοιβ, ἀῃὰ ΕΥ̓͂. πιαγβ.) ; ἃ 
τἰφιϊεουβ τηδῃ ταὶρῃϊ ὃς 5αἰἃ το ποῖς ἴῃς σἱοκεά, Ὀὰϊ οουἱὰ ποῖ δε 

βαϊὰ ἴο δυτ] ἴπδπὶ ἴο ταΐῃ ; ἴῃς τοπάεσίης “ οὔς δυτὶ5 ἴῃς υἱοκοά 
εἴς.,᾽" ΞΞ “τῆς νἱοκεά σὲ δυτὶοὰ " (ΕΝ. ἀσεν 42λε τοίεξεα α'νε συέν- 
φόγσοτυη ἰο ἑλεῖν γωΐπ), ἰ8 αἰ άσαϊς {7 ποῖ ἱπιροββίδ]ς, δηὰ τὰς βαπιὸ 

ταϊηρ ἰ5 ἴτας οἵ ἴῃ ἰηϊετρτοϊδίοη : “(ἢς τσ ϊοοῦβ ταδῃ ὨΟΙ 63 εἴς., 
Ὡς (Ξ- σοἀ) πυτῖβ εἰς." ; 866 τεχίυδ] ποῖίς οὐ τοῦ. Τῆι τεξεσ- 
δος ἴο Οοά ἰ5 ἔδλνοσεὰ Ὁγ 222, ἰὴ πϑίοϊ ἰὶ 18 βαἱὰ ταὶ Ὑδῆνθ 

ονογίδγον (ΞΞ μυτὶΞ ἀονη) ἴῃς δῆδίτβ (οσ, νογά8) οὐ ἴῃς νἱοκεά. 
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-- Οἱ τἂε οἴπεν παπᾶ, ἴῃς ἀεβιρηδίίοη οὗ σοά 88 “4 (οσ, ἴῃ) 
τρθμίεουβ οὐς "δ ΟσουΓβ ὨΟΥΏΟΓΕ 6Ἶ56 ἰῇ Ῥιονεσῦβ, δηὰ οἰβονῆογα 
ἴῃ ΟΤ. οἱἱγ ἰῃ ]οῦὉ 347 “τὴς )υ5ῖ- πη σῃὙ οὐς,᾽" πθετε τἴῃς σοηϊοχὶ 
ταδῖο5 ἴῃς τείεσεῃος ΟὈνίουβ δηὰ ἡδίυγαὶ ; ἴσα, Οἡ ἴδε σΟΠΊΓΑΓΥ, 

τῇς ποτγὰ 18 ἰϑοϊαϊςα 7 --- Τῆς ΗδΌ. τεχὶ 56οτὴ5 Ὡοΐ ἴο Ὀδ ἴῃ 15 

οτίίπαὶ ἔοση. ἩΗἸιζὶρ ἐπλθηὰβ 50 ἃ5 ἴὸ τοδὰ : 4“Ζὦᾳὲ γίρλίσσμς νιᾶπ 

εορησίενς ἀὲξ ἀοωδε, ὀμέ τυϊοξεύμεες ἀμγές τε τοίοξεα το γωΐη (εἴ. 
135), ἃ Ροββῖῦ]ς βθῆβε ἴὺσ ἴδε 1ἴπηε8 βερασζδαίεϊγ, Ὀυϊ ρίνίηρ ὯΟ 
πδῖυγα! σοηποοοη Ὀεΐνεεη ἴπθπ. Τῆς τερεϊοη οὗ ἴῃς ἴεστι 
τοίεξεα ἰ5 ΞιτΔηρο --- Ἧ6 ἐχρεοῖ ἃ σοηίγαβὶ ἴῃ ἴῃς 165, Βα Γἢ 45 Ηἰϊ- 

Ζὶς φϑὶῃβ, οσ, νῖἢ οἸοβοσ οοηηδοῦοη : Κχἀευελ ἐρησέάεγς ἐἀλε γιρλί- 
ἐρως, ὀμέ ουεγίλγοιυς ἠὰε ἄσιδε οὗ ἐὰδ τυϊεξεά, εἴ. 455; ἀνὰ ψ 4τ"2, 
-- Ορηείδν (οτ, ποίξ) ἰ8 1ἰϊ. Ὁ σε τυΐτεν ἰὰ τείεγθηος ἴο ἃ [Πίηρ, 

ἀἰτεςοῖ οτς᾽5. ἱπιο!]ἔσεποα τὸ ἰ; οἴ ψ 413, Τῆς ἄσμφε οὗ τῃς 
πὶοκεὰ 15 ἢἰβ Βουβεποϊὰ οἵ ἔδιιγ, το ϑἴδηάβ ἔοσ ἢ 5 βοοίδὶ 
Ῥοβίἴοη. Οἡ ἀκγάς (οσ, συεγέλγοιυ:) 8668 135 τοῦ 222, Αιμέν ἰβ |, 
ευΐ, λαγι. 

13,14. Εἰπᾶποϑθε ἴο ἴδ ροοσ. Βυΐβϑσγ. 
13. ΔΒοβο οἷοδβεβ ᾿ΐβ δαγβ ἴο ἴῃς οτγ οὗ ἴμῈ Ῥοοξ, 

Ηε αἶἷ5ο 584}1 .8}} πὰ ποῖ Ὀς ἀπδενεζεὰ. 
14. ΑΑἩὄ ὔ γὶδ ἰῃ βεογεῖ ἴυγἢ3 ΔΨΑΥ δηρετ, 

Απὰ ἃ ρῥγεβεηῖ ἰπ ἴῃς Ὀοβοσὰ υἱοϊετὶ ττδῖῃ. 

18. ϑίηρὶε βεηΐθηςς, ἰσσηαιγ. Τῆς 2007 15 [Π6 ΡΠΥΒΙΟΔΙ περᾶγ. 
“4δο δταρ ἢ Α51Ζε5 ἴῃς ἰδοὶ ἴῃαϊ τῆς υπκὶηα πιδὴ υ7η}} βυῆεν ἴῃς βδτας. 
ἴλις ἃ5 ἴῆε τλδὴ Ὑδοῖ ἢς Ὠερίεοῖβ ; ἰϊ ἰ5 ἴῃς ἰδὺὺ οὗἁ τοι] ἰδιίοῃ. 
Ηςε ν1}} “αὦ ποῖ ἴο σοά (Τασρς. 5γ1.), Ὀαϊ ἴο ἢἰ5 ἔθ! ]ονν-πλθῃ ; ἴῃς 
βἰδϊειηδηῖ 18 ἴῃαϊ ἃ ματἀ πεαγίεα τηδη ἡδεὰ ὄχρθοῖ ΠΟ βυταρδῖῃγυ ἰῷ 
διῖ5 τηϊδέοσϊπεβ. ΕῸΓΣ σηρεσέγέα 6 τὰν πτὶῖς ἀεαγαά (ἘΝ.), ἰὰ τὰς 
56η86 ἀδήεπεά 9. Οἵ. Β5. 4.5 45. “᾽5---14, ϑγποηγιηουβ, ἴοσ- 
ΠΑΙΥ. Τῆε ρὺ δπὰ ἴῃς φγέσεμ ἀτὲ Ὀσίθεβ, οδιτιεὰ Ὦγ ἴῃς Ὀτῖθεσ 
ἴῃ ἢἷ8 ὄσεονι δηὰ ρσίνεῃ ἐμ σεεγεί,; ἴδε τείθσθηος 5 ἴο ἀδαϊηρ σὰ 

4 ῬεἰΠσβο 5 δϑϑετίοη δαὶ ἢ ς ποτὰ, θείης νἰϊμουὶ ἴῃς Απὶ ςδηηοῖ πιεδῃ “ἴδε 
τρδίεουϑ οης᾿ ἰ5 ἀϊδργουεὰ Ὁγ 10Ὁ 34:7. 
Ὅς ΑὩς. Κι5ξ. δῖ υπάειοιδηὰ ἴῃς γέράδεσες ἴο τρεϑῃ γέ δον: "αν, διά 50 

ἴδε Ὀοάνγ οἵ ἰπίετρτεῖει (εχοερὶ Ἐδϑΐ) υρ ἴο Ὀς Δ εἴς, ΕἸείδοι. Ἐν. ; Ελϑβδὶ γαΐοτϑ 
ἐξ το ΘΟοά, Ὀυϊ τι 5 ἐχεχεςὶς οὐ Ηἰβ μας πὸ ϑτεδὶ πνείρῃίϊ, ἴοσ ἴδε τεϑϑοὺ ἴδδι δα 
Βαρέυδιγ ἰδισοάπςεϑ τείεγεηοςϑ ἴο ἀἰϊνίης (δίηρε (Οοὐ αὐὰ ἴῃς Τοτα), οἤδη νἱϊδουὶ 
ιουπά. “" Οοά “" ἰς Ξυρρίϊδά ας 508. οἱ ξεοουὰ οἱ. ὉΥ ΑΝ. Οοίοτ, Μίςδ. Ὑν ογάεν. α΄. 
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)υᾶρεοβ δηὰ οἵπεσ φαΐ ἤθη, ΒΕῸΓ ἴῃς υβὲ οὗ ἴῃς Ὀοβοῃ οἵ ἰδ ς 
ἀτεβθθ ἃ5 ἃ ροςκεοῖ 85ες6 13. --- ΕῸΣ δεγης σισᾶν βοῖὴς Απο. 155." 

Βᾶνε ἐχηηρωΐεάσς (ἈΝ. 2ασβείλ), ἃ Ῥσοῦδο!ς τεδάϊηρ. Τῆε Οτκ. 
τηδίτεβ βεοοῃὰ οἱ. δηθτπεῖς : ἀξ τυλο τοϊλλοίως α » οὔτε ἐμ σἱο- 
ἐπ τουγαΐά, ἃ βεῆϑε φοοά ἰῃ ἰἴ5ε11, Ὀυϊ 1655 ρσοῦδὈ]ς ἤδη τπᾶὶ οὗ 
τῆς Ηοῦτεν,. --- Τῆς Ῥόν ΕΣ οὗ 4 Ὀγίδα ἰ5 ἤδῖα Ὡοῖξα ΒΙΠΏΡΙΥ 85 ἃ 
ίλεϊ. Αγραϊηβὶ ὈΠΌΕΙν 5ες αὐ. 

1δ,16. Ῥαπίεδηδηξ οὗὐἨ δὰ πιθῃ. 

1ς. ΤὭε εχεουϊίοη οὗ )υδιίοε ἰδ ἃ ἸΟΥ ἴο ἴῃς τἱσδίεου, 

Βαϊ ἀεειγυςιίοη ἴο εΥἹ]-ἀοεῖβ. 
16. ΤὮε τοῦδ γῆ νγβπάειβ ἔγοτη {}|εὲ ρϑῖὶ οἵ νυϊβάοσα 

ΨΥ τεσὶ ἐπ ἴΠε δεδοιη]γ οἵ ἴῃς ὅμαάεες, 

15. Αππτποῖς, αυδίετηαιγ-ἰοτηδιγ. ΤῊΣ βεηβα ἰ5: ἴο ἴῃοβα πῇ 

ἃ1Ὲ ἴῃ βυτωρδίῃυ ἢ δὶ ἰ5 ροοά, δηὰ ἅγε Ἴοηβοίοιιβ οὗ γρῶϊ- 
ἀοίηρ, ἴῃς Ἔχεουϊίοη οὗ ᾿υδῆςε (ΌΥ σουτίβ ΟΥ Οἴπατνν 56} σᾶῃ ΟὨΪΥ͂ 
Ὀε ἃ βϑουτος οὗ 34 Πδίδοτίοη (τηδκίηρ τηδηϊΐεβὲ τη εἰσ ἱπιορτιγ), τϑ]]ς 

ἴο οἥεῃάειβ δραίηδι ἰδ δῃὰ σὶρῃς ἰξ πλθδηβ ἀδοίσυςοη. [ποιεδὰ 
οὗ ἀεενοοη ἍΦ ΤΑΔῪ τοπάοσ ἤἔρραν, 427707,1 νΏΪΟἢ ασηβῃ 65 ἃ 

τωοσς ἀΐσεοϊ δητ ἢ 6515 τὸ τῇς 79» οὗἁ ἢτβί οἰδυβε; Ὀυὶ φεγμεδοτι ἰ8 

ἴῆς πιεδηΐηρ οὗ ἴ(ῃς Ηδεῦ. νψογὰ εἰβενθεσε ἰπ ῬΥ., δηὰ ρίνοβ δῇ 
εἤεοςῦνε Βεὶρῃιεηϊηρ οὗ ἴῃς τῃουρῆϊ. --- Τε συδ)εοὶ οὗὨ ἤτβι εἰ. ἰ5 
1. Ὁ ἀρ γωσῆεξ, ὨϊσΟἢ τᾶν Ὅς ἰδίζεη ἴοὸ τηδδὴ “σεοϊταᾶὰς οἵ οοη- 

ἄυςι," Σ Ὀυῖ τἢ15 ἱπιογργείϊδιίοῃ αἴοόγὰβ πὸ βαιϑίδοϊοσυ 56πθς ἴοσ 

τῆς β8εοοῃάὰ οἹ].; τῆς 5βιἰδίειηθηϊ ἴηδὶ ““τεοϊτυάε, οὐ ορεάϊεηος ἴο 

τῆς ἴανν οὗ Οοά, δ]ασπὶβ εν] - ἀοοβ᾽" ὃ 15 απηδῖυσαὶ ἴῃ 1156], δηὰ ἰ5 

(ογείψῃ ἴο {πε ἴοπς οὗ Ῥχονεσῦβ. ὙὍΤῆα τοηάετίηρ Ζήδγέ ἐς ἐσείγμε- 
ἥοπ 19 ἐὰε εἴς. (ΑΝ.) 15. ποῖ ἑδνοσθὰ ὈὉΥ ἴῃς ρδγδὶ εἰ ΐϑιι, ψῃϊοῃ 

βυρξρεβῖβ ἴμδὶ ἀεεήγμεδοη ταυϑβῖ Ὀ6 ῥγεάϊοδῖα οὗ ἴῃς βυῦ)εοῖ οἵ ἤτγϑβι 

εἷαι86. ---16, ϑίηρ)ε βεηΐδβηςς, φυδίεγηδτγ-ἴεγηαιγ. Ὡῥάονι πετα 
τΞ- “υπάἀετοϊδηάϊηρ, ἱπείρῃῖ, ἱπιοἰ Πρεησς " ἴῃ τῆς ἴανν οὗἁ 11ἴπ, νυ ἢ 

15 τῆς Ιᾶὰνν οὐ σοά. Τῆς σερερεδέν 97 146 ϑλαάες ἰβ ἴὴς ρορυ]αίίοη 
οὗ 58:60] ; ἴο ταδὶ (ποσγοίη 5 ἴὸ Ὀ6 μυμπηρετεᾶ τσ ἢ τῆς ἀςαὰ. Τῆς 
νετὺ γε: (Ξ “ ἴᾶκε ροβίτίοῃ ᾿)) ἰ5 ἴς Ῥοεῆς δαυϊναϊεως οὗ ἐνεΐ, 
πὰ 185 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ποῖ τηϑδηΐϊ ἴο σοῦνου ἴῃς ἰάδα οὗ τεροβεὲ. [Ιἡἢ [οὉ 

4 ὅγω. Ταγε. 1.δἱ. 7. ἐ. Βευδ5, ΕΝ. αὐ. 

180 ἢε. Μὰ. α.. ᾧ Όε. νά. 
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37 ἴῃς ““πεᾶῖγ " ἤηά τεβὶ ἰῃ 5060] ἔτοι ἴῃς πο κεὰ ψθο ᾿ουῦ]ς 
ἴθετα οὐ εασῖ ; Ὀυϊ πεῖς ἰτ ἰ5 ἴῃς πο κεὰ ἰΠειηβεῖνεβ τ ῆΟ ἅττα βαϊὰ 
ἴο τεδῖ. ὙΠεῖς 15 ῬΟββὈΪΥ ἃ ἴἴῆρε οἵ βδγοδάβσῃ ἴἢ ἴῃς Ἔχργεββίοῃ ; 
Ῥυϊ τλϊ]5 15 Βασαν ρσοραῦϊθ. Τῆς ἰάδδ οὗ ἰῃε οουρ]εῖ ἰ5 ἴῃς οἱὰ 
οπς ἴδδὲ θδἀ πιϑη αἷς ῥγετμδίιγεὶυ ---- Ρῃγβίοδὶ ἀςεαίῃ ἰ5 ἴῃς ρυῃίβῃ- 
τοεηϊ οἵ 5ἴῃ; οἵ. ψ 8771) ςς 5.) Ῥὺ χτϑ εἷς, -- ΟἩ τοέτάονι δθὰ 
δλαάες (Κοραὶπι) 56Ὲ ποῖεβ ου τῇ 2.5. 

171-21. ΤΆΣ, στ χμύδοπδηοδα, οοσαζοσί. 

1). Ἧε ν8ο Ἰονεβ ρίεαμξουσε ψ}}} σοσὰς ἴο δι, 
Ἡςε ὑὯο ἴονεβ νῖῃς δπὰ οἱἱ νν}}} ποὶ θὲ τίς, 

18. ΤΈε νἱοϊκεὰ ἰς ἃ γδῆβοπι ίογ ἴδε τὶ βῃϊεουβ -- 
Ἰπεϊεαὰ οἵ ἴῃς ἀρτῖραϊ βἰαπὰδ ἴῃς Ἀδὰ τηδῃ. 

19. Τὶ ἰς Ὀεϊῖες ἴο ἀνε! ἰῃ ἃ σῇ] άεγηεες 
ΤΒδη ὙΠ} ἃ χυδτγείδοτης δηὰ νεχδίΐουβ ΤΌΣ ΔῈ. 

20. ΤΏετε ἰς ῥὑγεοίουβ ἰγτεάβδυζς [] ἰπ ἴῃς δϑοὰς οἵ ἴδε τῇδε, 
Βαϊ τἢε ἔοοἱϊ δυνδί!ουβ ἰξ ὑρ. 

21. ἍΝΒοδο (0]]ονβ δῆτ )υδιὶος δηὰ Ἰκϊη ἀπδβ5 

Ἧε δπὰς ᾿ς [] απὰ βοῃοσς. 

17. ϑγποηγτηουβ, ἸΕγΏΔΙγ. [τητηοάοταῖς ἰονε οὗ ρ]δδβϑυσγε δηά οὗ 
Ἰυχυτίουβ ᾿ἰνίηρ ἰ8 τηεδηῖ; οἴ, 315, Ὑμεῖς Ὑῆς 5 τεραγάθα 85 ἃ 
δΙεβδίηρ, δῃὰ, ἕογ ἴῆς τγεργεβοηϊδιίίοῃ οὗ πῖῃς δηὰ οἱ] 85 σοῃηγωοῃ 

βουγοθβ οἵ δη͵ογιηεηΐ, οἵ. 2η} [0. 95 1 ψΨ 1ο04}} ΒΘ. 421, Ατηοὴρ 
τὰς Ηδοῦτενβ, 85 διωοηρ ἴῃς ατεεκβ δηὰ Βοηδηβ, ΠΕ Μετὰ υϑ0.8] 
δοοοιῃρδηϊπιθηῖς οἵ [εαβῖβ ; 866 Ατῃ. 65 Ὠϊ. 1455 Νεἢ. 812; (ἢς οἱ] 

πᾶϑ υϑεὰ ἴοσ δηοϊῃτίηρ ἴῃς ρεΐβοη. [Ι}«{ ἤγβι οἷ. ἴῆς 1,Δῖ. ἢδ5 τὐο 

ὄρνες ,εασές, Ὀυϊ ἴῃς τϑίδγεηος 5 ταῖῃοσ ἴὸ ὉΠ ]δα Ἰυχυσυ ἴῃ ρεη- 
εταὶ, τσ ἢ 15. ᾿Πκοὶγ ἴο Ἰεδὰ ἴὸ δχοδβδῖνε Ἔβχρεηάϊτυσε οὗ τη ΟΉ 

ἃηὰ ἴο Ρονεζίυ ; οἵ, Β5. το'.--- 18. Θγποηγπουβ, Ἰεγηδῖγ. ζἄαη- 
“ον ἰΒ ἴἢμδῖ ὙΠΟ 8 ρίνοη ἴο τες ἃ Ῥεῖβου ἔτοτὰ ἃ ῬΘηΔΙῪ ἴο 
ἰὴ ἢς ἰ8 ἐχροβεάᾶ; ἰῃ 65 ἴἴ ἰ5 ἃ βυτὴ ραϊὰ ἴὸ δὴ ἰηὐυγεὰ 
μυβθαηα, ἰἱῃ 1.35 1 18. ΤΏΟΏΘΥ σοηβίἀεγεα 85 βεουτγίηρς ᾿ἴ8 ροββθββου 
ἁφαϊμδὶ ἰερα] Ἰυάστηδηϊ οὐ ἴῃς Ορργεββίοῃ οἵ στεαὶ τηθῃ, δπὰ 50 ἰῃ 

ψ 497. ἃ ςοηϑίἀεταίίοη ραϊὰ ἴο σοὰ ἕογ δνετίίηρ ρῃγβίοαὶ ἀεδίῃ, 
ἴδε σοτητηοῃ ἰοῖ οὗ πιδῃ ; ἰΐ ἰ5 ἴῃε οἹ]ὰ Ἰεραὶ ἴεγηὶ ἴοσ ψεγερεϊὰ (Εχ. 

213); ἰδ 1 88). 12 ἰΐ ἀρρδᾶτβ ἴὸ Ὀε εαυϊναϊεηῖ ἴο “ Ὀτῖθ6." 
Ηετε, 85 βεοοῃὰ ο]. βυξρεβίβ, ἴῃς ἰάδθα 15 ἃ το ζεηεσγαὶ οὔς: 

πε ῬυπΙβῃπηεηϊ ἰ8 ἰηβίοιεὰ (ΌΥ ΟΟ(4) οῃ ἃ σοτωγηυῃῖυ, ἰϊ 15 ἴῃς 
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Βαὰ τϑδῃ, δηὰ ποῖ ἴῃς φοοά, ου νῆοτι ἰξ 4115. Τῆς ίοτα οἵ ἴδε 
σουρ]εῖ συρρεβῖβ ἴῃς βεῆβε (δαὶ ἴῃς τἱρῃίδουβ πουϊά, ἴῃ τῃς οτάϊ- 
ὩΔΙῪ οουζβα οἵ ̓ υβῖῖςς, Ὀ6 Ρυηϑῃςά, Ὀὰϊ τἴμδὲ (οά ταῖκο5 [ῃς νιοκεὰ 
85 ἢἰβ βυϊρϑεϊςαϊε; Ὀὰϊ (ἢ]5 ἰ5 ἴοο οτυἀς ἃ σοῃοςρῦου --- ἴῃς τδουρῆς 
ΔΡΡρδδῖβ ἴο Ὁς 5[τρὶγ ἴμδὶ τὰς Ὀαά δηὰ ποῖ ἴῃς ζοοά 5υῆει, 4 ἕδεϊ 
δ ἢ 8 Ροειοα!ν τοργαθθηϊθα 85 ἃ βυ δατϊυτίοη οἵ τῆς ἕοσταοσ ίοσ 
τὰς Ἰαϊῖεσ. ϑες ποῖς οὐ τι΄.---ΟὨ δαδ᾽ (οτ, Μεέδιξες), Βεοσὲ 
τε τοϊεξεά, 56εὲ τοῖς οἡ 233 --- 19. ϑίηρὶε βεηίςηος, αυδίεγηατιγ-ἴοτ- 
πᾶτγ. ϑες ν" 25", ποπὶ πϊοἢ τη 15 ἀἰθεῖβ ἴῃ ρυϊίηρ τὐέλέεγνιεες 
ἰμβῖοδὰ οἵ ἀομσείοῤ, ὈὉοϊΪὰ Ἰἰομεὶνγ δηὰ ἱποοιητηοάϊΐουβ ἀνε] ]ϊηρ- 

Ῥίαςςβ, δυῖϊ αἱ ἰεαϑῖ αἰογαϊηρ ρεᾶσθ. ἤέζἠεγηδες ἰ5Β ραβαγο-ἰδηά, 

ποῖ ΠΟΙ νιϊουϊ ἤουθ65 δηὰ ρϑορὶς, Ὀυϊ ϑραγβεῖγ βειἰεὰ δηὰ 
αυἱεῖ. --- ΤΙ βεοοηὰ οἷ. γα ἸλᾶῪ σεπᾶάοσ (530 ΕΝ. πιαγρ.) α φμανγεῖ- 
σονῖδ τυορπαπ πα υεχαδοπ,; ἴῃς 56η8ς 15 ἴῃς 5ᾶγηδ, βίπος ἴῃς νεχᾶ- 

Ἰοη σομλ685 ΠῸπιὶ τῇς ὑγοτηδῃ. --- Τῆς ΗδΘΌ. ἰ5 11ἰ. δεύζεν αὐοαΐξ ἐπ ἃ 
τοὐδάεγησος απ αὶ φμαγγοίεονις εἴς. --- 20. ΑπΠΙ ποῦς, φυδῖογηδλιγ- 

[ογηαυ. Τα πιοδηΐηρ ἄρρθδῖβ ἴο Ὀε: ἴδε τῖϑε τῇδῃ ἃπιᾶ5865 
ΜΔ], τῆς [00] ϑαυδηάοῖβ ἴἴ ; οὗ, το, ΤΆς ἴοσπι οὗ Ἔχργεββίου ἴ5 
βοιηθνῃδῖὶ βίγαηρε : οἰβονθεσε ἴῃ [15 Ὀνίου οὗ Ῥχον. ἴῃς βρὲ 15 
Ὠοῖ τοργεβϑεηϊοα 85 σίςῃ, δηὰ δῖα ἴῃς ἴοο] βθδλβ ἴο βϑαυδηοσ ἴδε 
ΕΑ ἀππαββθαὰ Ὁγ τῆς βαζε (485 ἰζ ἢς σεγε ἢἷβ ἢεῖσ). Τα “7 ταῦβὶ 
ταδδῃ ἴῃς ἴοοἱ᾿Β οτγῃ ἰγεᾶϑισε, δηὰ τοίσε τηυϑβὲ ΞΞ “ ῥσχγονίἀθηϊ." Οἱ 
δεαφωγέ (ΡὈγδῖςαὶ, οὶ βρί τα], τίς 65) 566 τοῦ τοἰδ 215; φγεωῖρες 
ἰβ π|, ἐεείγαδίο (Οεη. 2᾽ ψ το), Τῆς Ηδεδ. μα5 φγεωσως ἥεέας- 
“γέ ἀπά οἱ, τῆς οἱ (ταπῦηρ ἰὰ ἴῃς Οτὶκ.) 15, βονανεσ, μετα 

ἱπαρρτορτίαῖς, δηἃ τυβὶ Ὀς τεραγάδα 85 δὴ ἱποοστεοῖ βου 4] ἰῃδβετ- 
του (Ρετθαρβ ἔοι ν.). “2 ) οί 18 1ἴϊ. α , οὐ 9Γ α »ᾶμ, 85 ἴῃ 
τοΐ,-- Οτκ.: 2γεείομς ἡεασμρε τοῦδ γερο οπ δε πιοιζὰ ὁ τὰε 
σαρε (οἴ, τοῦ 15 1... δυϊ δον τῆς (ΟΟ] οδῃ ϑνγαίονν τἢ18 ἰγεδϑαγε 15 
ποῖ οἶδαγ. --- 31. ϑίηρ!ς βεηΐδηςς, ἴογῶδσγ. Ρτοῦίτγ, ἴπῈ ῥτονοτὺ 

᾿ 5805, ὈΓΩβρ8 Ἰοηρ [1 δηὰ Βοῦοι --- ἴὰς βάτὴς [μουρῆϊ 45 ἴῃ 35." αἱ. 
Ιποιοδὰ οἵ ζμεδης ἴῃς Ηςῦ. ποτὰ τοϊρῃς Ὀς τεηάετεα γηρλήξοεσνός:, 

Ὀυϊ τμὶ8 σαίογαὶ ἴοστα τνουϊὰ πρᾶκο τῆς (ΟἸ]ονίηρ ξέμαάμεςς ὑπηθο- 

Εβ5Ά1Υ ; ἃ βοοὰ [16 ἰ5 ϑαπιηεα υρ ἰῃ ἴῃς πο 404 }1|65 ἡμεῖς (566 
8.8 13) δηὰ ξἰπαάμόες (ϑες 35), 85 ἴῃ 45 11 15 δυπηπιεὰ ὑρ.ἰη Ζέμόπει: 
δὰ με ρλγεέρες:. --- Τὰ βεςοηά οἹ., δἴϊτες ὅγε, ἰῆς Ηδοῦ. δά ἀ58 “μγδεξ 

(οσ, γρλήξομονθες), Ὦ ἢ 15. τ δη 6 5}}}7 ἃ βογίραὶ ἱπϑεγιίίοα (ργοῦ- 

ΔῸΪΥ δῇ εττοσ οἵ εγε) ἤοτλ ἢγϑβὶ οἷδυβε ; ἴο 354Υ ἴμαῖ ἢς πῦο ἐοΐϊονς 
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τρῃϊθουθποβς ἤηὰβ τρί δουβηθ88 ἰβ᾽ ὐάαν ας ὑύωὶ --Οοὐ ἄζξ δοὰ 
ἀομον 8εὲὲ ποῖεβ οὐ 21 45 - 

11. 1π ἈΠ Ὀστῦ τς Ῥτερ. ἰβ ροβεΐδὶε, αἶτες ὕγσπ, Βαΐξ πιᾶὺ Ὀς φοτῖραὶ τερειὶ- 
τίου οἵ ργεοεάϊηρ ". --- 13. 1ς ἰ5 ἀουδιίι] ψπεῖμετ Ὄπ οδῃ ὃς υπἀετεῖϊοοά ἃς 
ΞξΞ “οὔδεσγνε ἴῃ ογάεσ ἴο οοῃῖγοϊ."" [ἰ ὀσουζδ ἴῃ ἴῃς βεῆβε οἵ ψένε ἀξεαῖ “9 (ἴῃς 
αν) ίοσ 18ε ρυγροβε οἵ ορεγίηρ (Νεἢ. 8152 δηῃ. 935), εον»εσέ εν (Οπ 6 5 85) 

ἴον ἴῃς Ρυγροβε οἵ τ βΒε]ν ογάετίηρ (1639), ἀπά δε (ξὲκαν) εονεσέάεν αέε ὁ (ἴμε 
Ῥοοτ, ὑ 413); πονβετε εἶβε ἴῃ ΟΤ. ἰ5 ἴῃς ἴεγπι υϑεὰ ἴο Ἔχργεββ ουβεγυδίίοα οὰ 
ἴδε ρα οἵ Οοὰ. Τῆς αἰβηου! τ τνουἱὰ τ υ5 ποῖ Ὅς βϑεῖ δειάς ἰ{ τιν ψψοτα 
βαυθειτυἱεὰ ίος ῬΣ. Τῆς ἀε]!θεταῖε Βοβι ΠΥ, πιογεοόνοῦ, τῆυ5 δβοσίρεὰ ἴο 

Υδῆνε, ἰδ ἀπεχαταρὶεὰ ἱπ ΡΥ., ἐνεῃ ἰῃ 15:83, ΤΏεβε οοπείἀεταϊίου ψου]ὰ 
ἱποῖῖπε υ5 ἴο ἱπίετρεεῖ δ οἵ ἴῃς φορά τρδῃ, Ὀυὶ 3, δα τῃε ἰεχὶ 5ίδπάς, οδηποῖ 
ες δὸ υπάειδίοοά. Ὠγδβ. ὅγ95, ἴοσ 39, Βαγὰγ Βεῖρβ; Οἵ. νμ 52", ἴοσ 
γον Γῦ2", δὰ ἡ50ν, ἴος ηθθο, ραὶπβ ἃ οοηίῖγαδι δεΐνεεη ἴδε τονατὰ (φοοά 

,)ονέμμε) οἵ ἴῃς τὶ σμίεου πὰ ἴῃς ραπίϑαταςης (αἰεί μεζέορ) οἵ τῇς νϊοκεὰ, δαὶ 

Εἶνε ἃ ἰεχὶ νυ Ὡς ἢ ἰ5 σγηϊδοιο αν ἀἰϊβῆςυ]ε, --- Ψ, ἀρρδγεηιν τεδὰ γ͵ Ὀσθ σοῦ 

(κ| είν αλα:), Ὀαὶ δι οἢ ῥγοοεάστγα ἱβ ποῖ εἰβενβετγε ἴῃ Ργ. δβογίδεὰ ἴο τῆς δ, 

δηὰ η"Ὃ ἰ5 πονδετα εἶδε ἰῃ ΟΤ. υβεὰ ἴῃ ἃ ψοοά 56ῃ86. --- Τὶ ἰ5 ῥγοῦδοϊς τδδὶ τε 
οτἰ φἰμδὶ ἔοστη οἵ ἴδε Ἄσουρϊεῖ πἰδῖεὰ ἃ οοπίταβι Ὀεΐνεεη ἴῃς δοιίοηϑβ οἵ ἰοτῖϊαμεβ 
οἵ τἰρμίεου δηὰ υ͵ἱοϊεὰ τῆεη. γε 5βου]ά, ροββίϊγ, γεϑὰ: Γ"2} ῬῪΣ ἥνὴν ΘΟ) ΦῸ 

ΠΟ νὴ». --14, ἢ π95.; ὦ πῆγτο, Ὦ, ἐαείνηφωεί, ΞΞ 23". ---ὶδ. ἈἘᾺ προ; 
(ΦΘ ἀκάθαρτος, ῬετὩ. τεράϊηρ ΝΌΠ; ὅσιος ἰ5 ἴθδῃ βυρρ!ίεὰ 465 βυθ)εοῖ. --- 
16. Ἦ ὑπρο; Φ γιγάντων; 5 κριν 512. ---18. (6 οὔιίϊβ ἢ (ργοῦδὈ] Ὁ 
δεοίάεηῖ), πὰ ν. 80 νγῶς ἴὩεπ συ το διἰδομςὰ ἴο ν.11. --- 31. Οπιῖς ἴῃς ξεοοαὰ 
πρός, νεῖ (48 οἱ, Ζίερίει, ΕἸδῖετ, αἵ. Βὶ. 

22, 23. ῬΟΤΟΣ οὗ υἱϑὰοπι δηὰ ὑσιάσθποο. 

22. Α ὕνὴῖδε τη 530 8165 ἴπε οἵ οὗ τὰς πιΐδιγ, 
Απὰ οδεῖβ ἀονπ ἰἢς δἰτοιρΒοϊὰ ἱπ ψνμΐο ἢ ἰξ ἐγυδιεά, 

23. Ηε ν8ο ἰδ σαγεῖῃὶ οὗ τοουτ δπὰ τουρυς 
ϑδνεβ ὨἰπιβεὶΓ ἔτοσα ἰγουδῖςε. 

22. ϑγμῃοηγιουβ, ἰοσθδσυ. [π|ς]]οοὶ οὐ ῥγδοῖίοδὶ βαρδοῖ Ὑ νετββ 
Ῥἢγπίοδὶ βἰστεησίῃ. Οἱ. Ἐςοϊ. ο᾽" 15 γ)}9 Ῥχ, )λο᾿δ λ4᾽ 5. δεσίες ἰβ {|| 
ἀεεεπάς (7οεὶ 27). [ἢ β8εοοπὰά οἱ. [{τ, ευηρλοία 97 ἐξ ἐοηδάσηεε; 
τῃε ἩδςΌ. ἢ45 εγεηγίλ, ΒΟ ἢ ΤΩΔῪ θὲ υπάετβίοοα 85 -- “ἡοησλοίά, 
οὐ ἴῃς ἰοχὶ τοδὺ ὃς σμδηρεὰ (Ὁγ ἴῃς δάαϊκίοη οὗ οπς Ἰειϊετ)." --- 
833. ϑίηρ)ς ϑεηΐεηςς, ἰεσθαῖγ. [τ δε τουάσ γμαγαῖς εἴς. γμαγαϊ 
ἀένισεῦ (τ. λὲς “οιδὴ ον ἡγοωδάσε. Ολυϊουβῆδββ ἰῃ 5ρθθοἢ ἰς 

Φ 0 ἴδε δοοίεηϊ ϑειιίες τοεϊμοάς οἵ ἀείεπαΐης δοὰ διἰἱδοκίης οἰε5 5εε Νουδοῖ, 
Αγελ., δῇ γι. 7γ8:; ΒΙΠετΌεοΚ, 2 εν ζύμέεγ αν ΛΝιίπενελ᾽: (Ἰὰ Θεέ. ς. Απτγτγίοί,, αϊ.). 
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408 ῬΕΟΝΕΚΒΒ 

ἱπου]οαῖεά, ἃ5 ἴῃ 13} 183, ὙΤΉς (τοῦ Ὁ]65 τείειτεὰ ἴοὸ ἅτε ῥσοῦδοὶ Υ 
βοοίδὶ δῃιὰ Ἰεραὶ ἀϊδίου ε5 ἰηῖο τι οἢ ἱπιρταάδης τα] Ὀτίπρβ ος, 
ἘβΡΘΟΙΔΙΠῪ ἰῃ ἃ σοσματοην ἰὴ πῃϊοδ ἴἤοτε ἄγε ροβδὶρ δηὰ ῥτοίδϑβ- 
5[Ο81] ἱπέοστιμδιβ (Εςςὶ. 10) ; [ἢς τείεγεηος ἰ5 βασάϊγ ἴο ἀϊβίσεϑε 
οὗ Ἤοοπβοίεηος (Ὀ ε.). 

24. Ῥοδιϊξου οἵ δοοῖασ. 

ϑοοβεσ ἰ5 ἴῃς ἤδῖὴς οὗ ἴδε ργουὰ, διτοζδ;ὶ τωδῃ, 

Ηϊΐτ Ἧ80 δοῖδ ψἱἢ ἱπβοϊεὶ ῥτὶὰς. 

δίηρὶε δεηΐθηςςα, ἰοΙΏΔΙΓΥ. Τῆς δγηίϊδοῖίοδὶ σοπβισυςτ!οη ἰ5 ποῖ Ρ6Γ- 
ες γ οἰεασ. Τῆς Ηδθ. ἰ5 11: φνυμά, αἀγγοραπέ, “(0727 ἐς δὲς 
παρε, σοδηρ ἐπ ἱποοίροε 97 2γίάἀε. Ὑ ς σδῃμποῖ ψῈ}} ἰγαηϑβίδῖς “ ἢς 
ὙΠΟ δοῖβ ψ] ἢ Ἰηϑοϊθηῖ ὑτάς 5 ρχουὰ δπὰ διτοζδηΐῖ δηὰ ἰβ οδ)εὰ ἃ 

βοοῆετ" (Κδι.55), οὐ “τῆς ῥχτουὰ δῃηά ὨδυρὮΥ τ Δ, ΞΟΟΓΏΟΓ 15 ἢἰ5 
πδιης, ἃς σχίζει εἴς. (ΕΝ.), δἰπες (ἢ 8 σου]ὰ Ὀε ἀοῆηϊπρ 2γομαῖ 
ὉΥ 2γις. ΤὨς σουρ]εῖ τηυϑὲ ταῖμεῦ Ὀς ἴΑΚδη 85 ἃ ἀδῆηϊοη οὗ ἴῃς 

ἴεστη “ἐ07,2Ὦ7, ἴῃ ἴῃδὶ οδβδε ἰξ δἀπὰ 245" τὲ ἴῃς ΟὨΪΥ Ὄχδιρὶθβ οὗ 
ἵογιηδὶ ἀςδηϊίοη ἴῃ ἴῃ6 Βοοὶς. [{{|15 Ἰηϊεσρσείδιοη ὃς οοστεςῖ, ἰξ 

ΔΡΡΘδΙ5 ἴο ροΐηϊ ἴο ἴδε εχίβίθηςς οὗ ἃ ργεεῖβε, ὑῬῃ]οβορ ῖοδὶ ἕοττα 
-οἵὗ ἰῃβίσυςσ οι ἴῃ ἴῃς 50 ῃοοΐβ, δηὰ ἴο τῆς ἀϊδιϊποϊ τεσορηϊ οι οὗ ἃ 
(455 οὗ διτογρδηῖ αἰβγερασάδθιβ οἵ τηοσδὶ ἰανν, Ὀοῖῃ οἵ νι ΐϊοῃ ἕδος 
δαὶ [6 της ψ ἤδη ἴῃς εν σᾶς ὑηάει Οτεεὶς ἱπῆυθηος. Τῆς 
ἴοστῃ τοηἀεγεὰ φγοωα Οσουγβδ ΟὨΪΥ ΠΕΙα ἴῃ ΡῚ., δῃὰ ἰ5 ποῖ ἐουπὰ ἴῃ 

ΔῺΥ Ῥγεδχι δὴ πτϊηρ ; ἴτοτη βυςοῖ ραββαζεβ ἂἃ5 Μαὶ. 41} ᾧ στοῦ πὲ 
5ῃουὰ ἱπέεσ [δὶ ἰξ νὰβ βουγείίπηεβ ἃ ἀδβίρηδίίοῃ οὗ ἴποβε [εν 
ὙΠΟ τΟΓα 72 1Π|688 ἴοὸ ἴῃς Ὠδίίοῃ] ἰδασ.0 Τῆς σοσγεβροπάϊηρς 5κυῦ- 
βἰδηῖϊνε Οσουτβ5 ἴῃ 11ὖ 135, τ Ώοτα ἰ τὸ ἀσερλδηέος ἴῃ ἴῃς οτάϊπᾶτγ 
ἱπάϊνίάυα] 56ηῆ586.Ὀ «“4)γγοραμ (ἰουπὰ εἰβενῃεγα ΟἿΪΥ ἴῃ ΗδΌ. 25) 

τηυβί ἤδτα Ὀς ἃ ΞΥΠΟΉγτὴ οὗ φγοω. 7ηπδοζρπε ἰβ ᾿ἰτ, οεεόγεαξ, ἀϑοὰ 
οὗἁ δῆρει δῃὰ ρῥγίάε. Οη ““οῦζΖρ ες ῃοῖς οὔ 13, Τῆς ἀεδηϊίοη 
εἰνεῃ ἴῃ ἴΠ6 σουρ]εῖ ἀρρβϑᾶσβ ἴο ἱποϊυάς 411] ρεῖβοῦβ ψγῆο δοϊεὰ σψἱτἢ 

Ὀο]ά αἰδτερασγὰ οὗ τῆοσδὶ ἀπά ταὶ ρίουβ ἰανσ. Τῆς ποτὰ ἀοθβ ποῖ 
ΤΩΘΔῺ “ {τεειίη κοσ ̓ ἢ ἴπ ἴῃς τηοάστῃ βρεουϊδενε 56ηβς (Πε.) ---οΟἰῖ 

ἰδ ςοηάποϊ ψιἢ ἡ Οἢ ΡΓ. ἀ64]5 ---- ποῖ (ἴο ἡυάρε ἔοτὰ ἴῃς ρεπεγαὶ 

ἴοῃς οὗ ῬΙονεγῦ8) οδὴ ἴξ Ὅεβίσῃδῖα ΤΉ ΓΟ ὩδιίΟηΔ] Θῃδιηϊεβ Οὐ 

ἃροβίδῖε ͵ενβ (45 ἰὴ ἴῃς Ῥ94])15) ; 1ἴ 15 ΒΙΤΩΡΙΥ “ ἸΏΒΟΙΘΏΓΥ πὶοκςεα," 
ΟἿδ ΜὮΟ 5008 ποῖ δἱ Ὀ6]1εΐ, Ὀυϊ δἷ αν. 

. 
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45. Βιοίδ Κ|]16. 
Τῆιε ἀεβίτε οἵ ἴῃς 3]υσρατγὰ 5ε᾽δγε Ὠἷτη, 
ον μἷβ μβαπὰδ τεΐωϑβε ἴο ἰαῦοσ. 

ϑίωρ!ε βεηΐδθποθ, ἴσγηδσγ. Τα 58ἰυρρατγὰ 5 “γε :γῈ ἰβ ἕοσ δᾶβ6, πὰ 
1.15. Κις Ηἰπη, βίηςς ἷ8 ἰηάοϊεῃος ῥγενεηῖβ ἢϊ5 δοαυίτηρ ἰοοα δηὰ 
αἰοιμίηρ δηὰ οἴμοσ ποοαβϑβαγιεβ οἵ [6. ΕῸσ ἐἰγείγε 58εὲ6 105 12 Νυ. 
ατ΄ Ἰοῦ 4335; τῆς ποσὰ [88 ἃ νίἀδσ βεῆϑε ἴβδη σῤῥεδήσ. Οἵ. τοῦ 
2453. 

26. Τοχὶ δὰ πιοδηΐηρ ὑποσταίη. [ἰ|: ΑΖ τὰς ἀν δε “ξεῖγες 
ἀἰδείγε, ὀμέ ἐἔδ γίρλέξοις ρέυες πα τοίλλοίάς ποί. Τῆς βεοοῃά οἱ. 

ΔΡΡΑΓΘΏΠΥ τοίδιβ ἴο ἴῃς ροοα πιδη᾿β ἰἰπάποβα ἴο ἴῃς ροοσ (οἴ. 

Μιῖ. ς 5), Ὀυϊ νι τηϊς ἴὰς ἤγβι ο]. βἰδῃηιἀβ ἴῃ ᾽ο τεϊδίοη, ἀπα ἴῃ 

1156} γιο 45 πο βεῆβεὲ. Τῆς τερεϊτίοη οἵ ἴῃς ποσὰ Ἅεεῖγέ ροίηϊβ ἴὸ 
τῆς ῥΡτεοςάϊηρ ν., δηὰ τῆς οἶδυϑε (τεαὰ αἦ ταν ἤσπρ ἀξ ἀξεῖγέ4) ταν 

Ὀς ἸΠΕΓΕΪγ ἃ νατδηὶ οὗ, ΟΥ ἃ βῖοββ οῃ, ν. 5, Τῆς τηδδηίηρ οὗ ἴῃ 

φουρϊεῖὶ 15 ΌΥ βοῖῃς " ἴδ Κθὴ ἴο ὈῈ : Ῥεβορὶε ἃγα 4} ἴῃς ἴἴἰπλε τβῃϊηρ 

δηὰ Ὀερρίηρ, Ὀυϊ τῆς τρμίδοιβ τηδη, 50 ἔαγ ἔτοτηῃ δϑἰκίηρ (Ὁγ Ὠἰτηβοὶ , 
15 δἰνψαγβ τεδαγ ἴο ρῖνε ἴο οΟἴδεῖβ ; Ὀυαϊ (ἢς Ηδεῦ. ἀοε5 ποῖ ρεγηνῖ 

τη15. Ἰῃςογρσγεϊδῇου. ---- ΝῸ 5διϑίδοςοΥΥ εἰπθηἀδίίοη ἢὰ5 Ὀδεη ῥτο- 

Ῥοβεά. ατκ.: δῴάσ τοϊεξεαά νεῶν ἐξεῖγές.. .. δαά ἀδεῖγές, ΜὨΪΟΝ ρῖνεβ 
0 ΔηΠΙΠ 6515 ἴο βεσοηὰ οἷ. ; ΒίοϊκαΙ!: οὐ «ὦ» φηρ λόγέ ἐς γεφμέσ 
9ηπ γέφμεσί, ἩΓὮΪΟὮ (4118 ἴοὸ 840 ψῇο (ΠΟΥ ἅτε ἴηδὶ τα. Τῆδ 

Ξυ ροὈταϊοη οἵ ἰδέην ἴοσ γίρλέξοις ἴῃ βεοοῃὰ οἹ]. ρσίνεϑ 8Δη ἱτηρτγοῦ- 
ΔΌΪς βἰδϊετηθηῖ. Τῆς οἰδι568 Δρρεᾶγ ἴο ὃς ἀἰϊδὶοοαῖϊε. ὙὍΤΠε ἢτϑθῖ, 

ὉΥ ἃ νἱοϊεηὶ επηθηἀδίοη, τλΑῪ Ὅς τοδὰ : “ῤε σἰμρραγα ἐἰδεῖγές ἀπά 

λας ποί, πῖτῃ δ ἢ 5 ἃ5 ἴῃ 1.3,, δηὰ ἃ Ὡ6 οουρίεῖ τηϊρῃϊ ὈῊ 
ἰοττηδὰ οἡ ἴῃς βεςοηά οἷαυϑε. 

91-29. ΤῈ6 πιὶοϊκοὰ πιδπ᾿ 8 πιοίμοὐδ δηὰ Ῥοσἱδ. 

2). ΤΏε 5δοσίῆος οἵ ἴῃς ν]ἱοϊκεὰ ἰ8 (1π ἰῖ5ε1[) δὴ δθοσαϊμδιίοη --- 
Ἧον πιυςἢ πιοσε σε ἰξ ἰς Ὀτουρῆϊ δὲ δἰοπειαθϊ ἔοσ ογίπιε 

28. ἡ τεϊϊη 55 Ὑν]}]} ΒεΠδα; 

29.Ὰ ΞΈΝΕ ΤΩΒΏ ἐκηβεο μὲν ἕδος, 

Απ ἀρτερδι ταδ οοῃβίάετς ἢἰ8 δοῖϑ. 

47. ΟἸϊπιαχ, τοσῆατγ. ὙΤΏς ἤτοι οἱ. οσουτβ ἰπ 15, νῖ ἴῃς δαάϊ- 
ὕοη τ γαλτυσὰ, ποῖ ουρῆς ρεγῆαρβ ἴο ὃς ἱπϑετιεὰ ἢοτα, [Ὠουρἢ 

ὁ Ὀς, Βίοι. αἱ, “2 
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τ ἰδ πδῖυσγα!ν ἸΑΚΘῺ ἕοσ βτδηϊοά. ὙὍΤδε ρῥγονετὺ ἀςοΐδσες (85 Απε. 
55. 5 1954, 1111) τρδλῖὶ βαοπῆος νηϊπουΐ τἰρμιεουβηεββ ἰ5 ἀἰϑρ᾽εαλϑίησ 
το ἀοά. Α δαὰ πιδῃ᾿5 οἤεσίῃηρ, ἜἌνδὴ ἴῃ ἴῃς ΟΥ̓ ΙΠΑΤῪ ρεγίοσττωδηος 
οἵ τίϊ4] σογητηδπβ (ΝΟ 5, Ὀάβϑονοσ εἴς.), 8 ΔΌΒοιτεηϊ; ΟΝ 

Του οἢ τόσα σβδη, οἴετεα ψϊπουΐ τερεηΐδηςς, ἰἴ 15 τηδᾶηϊ τη ςτοὶγ 

ἴο τεϊϊενα οὔς ἔτοτῃ ἴῃς σοηβόσυξηςαδβ οὗ εν]-ἀοίηρ 1 ϑδογίῆοςς 

σεῖς ῥγεβοσ δά, ἴῃ τῃς ἴδνν, ἴοσ βίῃβ οἵ ἱπδάνοσίεηος ([μεν. 4) δπὰ 
ἴοσ ςοσίδίῃ Ἵδϑεβ οἵ δαυὰ (1κεν. ς 6:7 [ΗςΌ. «ἢ. 57), Ὀαϊ ποῖ ἴοσ 
ΤΔΟΣΕ 5670 115 ΟΥΠλ68, 5 ἢ 85 τυυγάοσ δηὰ δαάυεῖγ ; Ὀυὶ ἰἴ ἰς ποῖ 

ἱπιρσοῦδοὶς ἴμαὶ ἴῃ ἴῃς ρορυϊλγ νίενν δὴ οἤετγιηρ δἰοηθὰ ἔοσ ΔὉγ 
οἤεπος (5ε6 Ψ 5055). Τῆε βυρρεϑιίοη ἰ5 ταὶ τηῖβ βυρετξπους 
δηὰ ἱπιγλοσγαὶ σοησερἤοη οὗ ἴῃς Ῥονεσ οὗ 5Ξδογῆςε οχίϑιοα ἀτηοηῦ 
τῆς 1εν5 οἵ ἴῃς ντίϊετ᾽᾿ 5 ἔπηθ. Τῆς οᾶ86 οὗ βξεπυίης τερεπίδηοε ἰς 

ποῖ οοῃβίἀετγεα ; τῃ6 τοΐοξεαά τοδῃ ἰ5 τεραγάεα 5 ὁὴς Ὑ8ο ἰ5 ρίνεῃ 
ονοσ ἴο 512. -- Α΄ς αἱοπόνιεη 707 ἐγύρι (ἘΝ. τοδτρ.) ἰ5 {τι ἐπ ἐγήπε, 
τηδι ἰ8, “ἴῃ ἴῃς οᾶ56 οἵ ἃ οὔσηο.᾽"" Τῆς ποσὰ δόσα σεπαεσεὰ ἐγίας 

ΤΊΘΔῺ5 ΟΥΡΊ ΠΑ} ῥίαη, Ὀυϊ ἀρρεᾶτβ ἴο θὲ υϑεὰ ἴῃ ΟἿ. αἰνγὰγβ ἰῃ ἃ 
Ῥαὰ 56η86ε (τοῦ 247), οἤεξῃ οὗ ὑποβδβις (ΕΖ. 165 22 235 κ' 1υ. 
187).5.--- ΤΠΪ5 βεθπιβ ἴο Ὀς ἴῃ6 τηοβί ργοῦδθϊ]ς υπάετεοιδπάϊηρ οὗ 
τῆς ἐΧρταββίος, ἴῃς τηδδηΐηρ οὗ ψῃϊοἢ 15, δονενεσ, ἀουδία!. Οτκ.: 

«υἱεζεαν (οτ, μρδατογμάνν), Ξε “ στ εν! ἀεβίσψη " (ΕΝ.: νὰ ἃ 
νεῖ κεα τϊπὰ) ; ἴῃς “ νἱοκεά ἀεβίψῃ " [8 πδίυγαι!υ ἴοὸ βεουγε ϑδίεῖυ 
ἴον ἴε οὔδεγοσ, μαγὰϊγ ἴο ἀο δβάστη ἴο οἴμειβιυ γε Κηῆον τερτεῖ- 
140] {π||6 οὗ τῆς ουβίοταβ δηὰ ἰάδ85 οὗ βδοστῆςς οἵ ἴῃς ἰδίες [ἐσ ϑἢ 
Ρεποά. ----928. Τῆς ἤχει εἰ. ἰ Ὠεαεὶγ Ἰἀθητς δὶ τττἢ ἤγβὶ οἱ. ἴῃ το" ἢ; 
ἴδετε ἴῃς [αἰδα πη 655 15 Ῥυπίβῃςα, μετ Βς φεγίελές, εἰσ ὉΥ 
σουγβα οὗὨ ἰανν (εἴ. Ὀϊ. 19.2), οΥ ὉΥ ἀϊνὶπε ἱπιίετνεπτίοη. --- ΤῊΣ 
Βεοοηά οἷ. ἰΒ οὔβουσςο, 11ἰ. ὦ σα τολο ἀεαν: (Ἰἰϊ. α πάη ἀεαγιηξ) 
«λαΐ (οτ, τυΐ) τῤεαξ γον εὐεγ. Τῆς εχργοββίοῃ ὦ νᾶ τυάο ἀξαῦε 

γ᾽ εἸ 45, ἴῃ τη 5 σοηηεδοϊίοη, Ὡ0 φοοα 56η586. [{ σδηποῖ τηδδῇ σηέ 

τὐλο ἀεαγε σοί (ϑαΔὰ.) οτ ἐς οὐεάϊερί ἐο ἐλε ἰατο οΓ Οοά (Ἐλ5}}), 
ἴοσ βύςῃ ργαϊοδῖεβ στὸ δἰβενῆοσε οἰἴθος ἐχργεββοὰ (τὴ 5 το αλ) 
ΟΥ οἰςατῖν ϑυρρεοβιοά Ὁγ ἴῃς οοηϊεχὶ (τ αὐ ΕΖ. 2. [ἡ 1 Κὶ. 3 
τῆς ἀεαγίηρ »εἰνκαῖ ΜὨΪΟἢ ϑοϊοιηοη 851|κ5 ἴοσ, ἰῇ ογάεσ ἴῃδιὶ ἢδ ΠΙΔΥ͂ 

Ἰυάρε τῆς Ῥεδορ]ς, 8 ἃ πῆμα πῇϊοἢ δἰϊεπενοῖυ σοῃβίάεγβ, δηὰ ἴῃ 
τη 5 βεῦβςε ἴῃ ἴδσιῃ ἰβ ἤεῖε υπάετοιοοά ὉΥ βοιὴδ ἰηϊεγργεῖεσβ ἵ; 

4 1 Τοῦ 1711 ἰῆς ἱεχὶ ἰ5 ἀου!}; 5εεὲ Βυὰάς, “7ἰορόὄ. ἐ ϑαδά, Ἐν. Ὠς. σὰ 
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Βαϊ ἴμοσς ἴῃς οοπίεχὶ οἸθατὶν ἱπαϊοαῖοβ τῃς πδίυχε οὗ ἴῃς Πεατίηρ, 
Βεῖε ἴδεσε ἰδ Ὧ0 δο ἱπαϊσδιίίοῃ; 5 ἀξαγίηρ "πᾶν ἰβ ἃ βίτδῃρε 
Ρἤγαθα ὉΥ ἩὶοΒ ἴο Ἔχργεβ8 ἴῃς ςοποορίίοῃ ὦ νπιῶπ τυὴσ ἐαγείμαν 
ἄσης (πὰ 30 5 δθ]ς ἴὸ ρίνα {πιβ νου τε ϑΕ τα ἢ γ).--- ΤῊς ῥγοά- 
ἰοδῖς ἰβ Ὡοῖ 1655 οὔβοῦσγε. Τὸ “ῥεσξ “ον εὐθ7 8 βοιοοιμίηρ πἢΐοῃ 
σοῦὰ ποῖ ὃς ὨδῖΓΑΙΙΥ 56 οὗ (οἵ ἀεδίγεα ἴοσ) δΔῊῪ πλδῃ, ξοοὰ οσ 

Ῥαὰ, 'ῃ ἃ οουχὶ οἵ ἰδνν Οἵ οἰβενῆετο. ΠΟΙ ΠΖΒΟ} ἰηϊεγρσεῖβ ἰδ ἴὸ 
ἸΘΔῺ “Ὑ11 ΠΕΝΕΙ ἡδοὰ ἴο ὃς 51]]εηϊ,᾿᾽" οἵ, ῥσείεσδοϊυ, “σψμδὶ ἢς 
5ΑΥ5 Ὑ7}}} Ξιἰδη " (ΕΥ. «ἀσζ «ῥεαξ “πελαζεηρεα), Ὀὰϊ ἴῃε5ς πιθδη- 
ἰηρβ ἅτε ποῖ οσοῃίδἰῃεά ἴῃ ἴῃς νοσάβ. [ηβιεδὰ οὗ 2,20, ἐῦε᾽ 6 ἸΏΔΥ 
ῬΕΙΒΔΡΒ ΤΕΠΘΟΣ “Ὁ φίξίο (οΥ, γώρρ»)"; ὉὈυϊ [ἢ18 τεπάθσίηρσ ἰ5 
οὔδευχε δηά υῃηδίυτα!. ἩΠ]ΠΔΘΌΟΣΕΙ σοπηδοῖβ τἢ 8 ἰετῖὰ πιϊὰ τὰς 
Ῥγεοεάϊηρ, δηά βυξρεβὶβ ἴῃς ἰτδῃβίδίίοη: ὦ »"απ τοἦο ἐς ἔποιση ας 
γσνογίλν νεᾶν «ῥεαξ, Ὁὰϊ τῇς ἰπιεσρσείδιίοης ἔμσισμ δηὰ δι. 
τοογὰν τὲ ὈΟΪΩ Ἰεχι σορταρΒΙ ΟΔ ἱτρσοῦαῦ]6. Οσδεῖζ οἤδηρεϑ 
ἴδε ἰοχὶ δηὰ τοδάβ: ὦ νι 97 σιιζὰ τοῦ δὲ γεριονεδεγεα 70), εὐεν, 
ἴῃ πΏϊο ἢ σὰ βιδπαβ ἰῃ βαιβέδοϊου οοηίγαβὶ στῇ σζε, Ὀυϊ γέρεόνε- 
ὀεγεα 70» ευεν' Βεοῖωβ ἴο ὃς ἴοο ἶᾶτρε ἃ τειναγὰ ἴοσ ἴῃς »σπ 97 ἡγμίλ, 
ξ ἂ5 ἴδς σοῃῃεςϊοη που]ὰ βυρρεϑβῖ, ἢς 15 5 ΓΩΡῚΥ ἃ “ ἴπι6 τὶ 655"; 
ς(. τοῖ, σθετε δυο ἃ τοναγὰ ἰ5 βρη τὸ ἴῃς 7με., τῆς τηδῆ οὗ 
ξεθεγαὶ σοῦ γ. γε οχρεοῖ ἃ 5βιδίοτηθηϊ δαυϊναϊεηὶ ἴο “4 ἴτυς 
πιῖηεβ5 Μ1}} Ὅς ἐβ:δ Ὁ} 15ῃ6α."--- ἴῃ ἀείλυϊς οἵ 4 5ατβίδοϊοτυ ἰπΐεγρτε- 
το οἵ οππθηὐδήοῃ ἴῃς οἶδιιδε 18 Ὀεῖϊεσ ἰδ υπίγαηβίδιεα. --- 
29. Απρτῃεῦς, ἴοτδῖγ. Οὐ “ δαγάδηΐϊηρ ἴῃς δος" δεὲ ποῖε οῃ 
5, δεῖς ἴδε εἐχργαβϑίοῃ (1. σάστυς ὀοίάμεες ἐπ ἀὶς γμεε) τεῖίετς 
ἴο ἴῆς ἱπιρυάδηςε συ] ἢ τῆ ἢ ἃ Ὀδα τοδὴ ἀδροσῖβ δἰ πιβεῖῖ τονδγὰ 
λεϊῖΞ δπὰ ροσβοῦβ; ἢθ ὉΠΟΌΪ Πρ πιδϊπιδίπβ τ μδὶ 55 Ὠΐτ, 
πἰϊδουῖ τερασὰ ἴο ἢ. Οηἡ ἴῃς οἴδμεσ μδηά, ἴπς ὡῤγῆσλξ οἵ νἱτγ- 
ἴπουβ πη8ῃ, Δηχίουβ ἴο ἀο τίρῃϊ, σδγθιγ εορρρίδεγς Ἦϊ5 τᾶν: 
(Ξ οοπάμεί, α.)ὺ. Ορηρέδεγς ἰΒ ἴῃς τεδάϊηρ οὗ ἴῃς ΗςΌὗ. τηατγρίῃ 

(ἀπά οἵ ἴδε Οεἶκ..) ; τα ἰαχὶ [85 ἐεζσόδελες, σἰσἢ Ἐδυβ5 ῥγείετβ, 

βπαΐηρ ἴδυβ ἴῃς δἀπιίσαὉ]ς δητ ἢ 6515: “4 Ὀδὰ τηδῃ ἤχοϑ ἢΪ5 ἔδςα, 
ἃ ξοοὰ πιδη ἢἰβ ἀεεάς" (οἴ. 45); 50 ἘΝ.: ογάεγείά λὲς τυαγς. 

Οη ἴδε οἴμεγ μδηά, ἴῃς τπηδγρίπδὶ τοδαϊηρ οἤΐξειβ ἃ Ὀεϊῖοσ δητ ἢ ο5ἰς 
ἴο ἴῃς ρἱεΐυσγα οὗὨ Ὄφῇτοῃΐοσυ το ἀρρδασβ ἴὸ Ὀς ρίνεῃ ἰη ἴδε ἤγϑει 
εἴδυβε. Οη εεἰσόδελ βες Ὠοῖς οὐ 4, οἡ ἐρρὶαδν' ποῖα5 οἡ 25 14}. 

ΦΑᾳ. ὅγιω. ΤὨοοά. τοῖν] σὔνανες ἐο νἱρῖονγ ; 1Δι. τοὶ] »9εαἢ νέρλογ. 
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90, 81. Ὀϊνίαο δονοσοὶ (ΠΥ. 

30. Τῇετε ἱβ δο νἱβάοσῃ ποῦ υπαετδιδηάΐη 
Νοζ σοουπεεὶ δραϊηεὶ Ὑδην ἢ. 

41. Τῆς μοῖδε '5 ργεραγεὰ ἔος ἴῃς ἀδὺ οἵ δας, 
Βαϊ ἴο δθνν ἢ Ὀεϊοηρα ἴῃς νἱοΐοι. 

80. ϑίηρ!ε βεπίδηος, Ὀΐματγ. [Ι͂ἢ ἴδε βεοοῃὰ Ἰἰπε ἴῃς ῥγεροβίίοι 
ΤΑΔΥ τηοδῃ οὐ ἀραῖς, ἐπ εονιβαγίσοπ τοῖὰ, οὐ ἀραίπεί. Τῆς ἴνο 
τιοδηΐηρθ ρῖνα [Π6 88Ππ|6 ζΈΏΘΙΔΙ 96 η86 (ΟΓ ἴῃ6 σουρ]δῖ ; ἴῃς βεοοπά 
τλδδηΐην Δρρδᾶγβ ἴο ὃς ἑανοτοά Ὁγ νι: “πὸ δυπιδη πίβάοῃι οδῃ 
ἃν! ραΐηβι Ὑδῃνοἢ." Α5ἰπιῖϊαγ τπουριϊ 8 ἐουαηὰ ἴῃ Ἰοὺ ςἾΣ "5, 
εἴ, ]ετ. οὗ. Τῆς τῆγεα ἤουῃβ8 οὗ ἴῃς 53υ0)6οὶ ἀγα ργϑοτ δ! 5γη- 

ΟὨγτη5,"} ἐσμησεῖ Ἰηνοϊνίηρ “ΟΑΡΔΟΙῪ ἴογ ρίνίηρ δάν!ος""; 5866 
ποῖεβ οἡ 1τὖ 2 τ" 8", --31. Απεϊπεῦς, ἰογηδεγ- ίμασγ. ΜΊοΐοΟΙΥ 
ἰῃ Ὀδ]ε, τὰς σουρ]εὶ 84γ5, ἰ5 ἀεοιἀεα Ὁγ αοά, ἰῃ βρίϊς οὗ δυϊδῃ 
διταηρειηεηῖβ. Α βἰπηϊΐασ [πουρῆϊ, ἔτοτ ἃ πδίίοηδὶ ροϊηϊ οὗ νίεν, 

8 Τουπὰ ἰπ ψ 33:7 65) 124; δεῖε ἴῃς ροϊηϊ οὗ νἱεν 15 υηίΐνεσϑαὶ. 
Ῥέείον 15 ἐεσεγαηες ἔτοτα Θῃθυλῖεβ ; 566 τα (τα). Ῥγεῤαγεά 
Ξξ σεί, ἀαγηεεφφάϊ. --- ΤῊς ἀογες ἰδ ἤεστα βροόίδῃ οὗ 85 ἃ υϑ02] (ἀηὰ 

ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ 85 ἃ Ἰεριἰπιδῖθ) ἰδαῖυσε ἰῇ δῇ ἅγπγ. Τῆς ΘΑΠΥ͂ 

Ηεῦτενβ ἰῃ Οδηδδῃ, θείην τ ϑ! ταουπίδίηοοιβ, 1 ποῖ δ ΡΙΟΥ 
ἤοΣβ65 ἰπ νγχᾶγ, πὰ τῆς υ56 οὗ ἰμεη], 48 ομδγδοίοσίϑες οὗ ἰοσείρηετο, 

νὰϑ Ὠοῖ ἰανοτεὰ ὉΥ ἴῃς ῥιορῃεῖβ ; 8εὲῈὲ Ηοβ. τ Ὀϊ. 1η}5 Ζεοῆ. οἷ 
α΄. Ἡδοιβεβ νεγὰ ἱπιροσίεα ἔτοπιὶ Εργρὶ Ὁγ ϑοϊοπιοῃ (1 Κ. τοῖϑ) .7 

88. ΄ὰ ἢ ΠΩΣ {δε βυῇ, π '5 υγτεη πβους Μαρρίᾳ, ἀπὰ 4υίεδοες ἰῃ με 

Ῥιεςεάϊην νονεῖ, ἴδε οὈ]εοῖ θεὶς ἴο βεουζε ἃ ἔμ] ες νουγεὶ δουπὰ δὲ ἴδς επὰ 

οἵ τᾶς οουρϊεῖ; ον ἃ 115 οὗἩ ὁοσυζτεηςεβ οὗ 27. γαῤῥαίμνε ἴῃ ΟΤ. βες Βδιϊοδετν, 
Δελνγό. ὃ.418. Οπ ἴδε 56,οῖὶ ἁυπάδτ Ὁ 5εεὲ (ε53.35 ὃ 29 »». --- :δ ἰπϊεγργεῖς τς 

80 ΠΗ, 25 -Ξ- οἱ ἀσεβεῖς; ἴξ οταῖϊ5 (Βε 5Ξυῇ., ρετῇ. ὈΥ εἴτοσ οἵ σοργίδι. --- 338. δίηρ. 
παν ἰβ ρίνθῃ ἱπ Κεηπ, 30. 253, ΒΙΌΪ. ϑοποίη., Βείχίεπβ,, (Φόδζ'. --- 36. Οπ τν 
4εε 665. 7ἅες. πὰ Ὁε.᾿5 ποῖε; ἴδε βίεπι ἰβ Ῥγο δ ΌΪΥ “., ψἰἢὰ ΜἈΙΟΝ π ἰ5 

ΔΙΠἸεὰ (οἷ, Αταῦ.); ἴδε Αταπι. Κτββ. τεπάον ἰξ ΟΥ̓ ΠΣ, ἃ βίδετι ((ουπὰ αἷδο ἴῃ 

ΑΥ80.} ψ]ἢ ἃ τεϊαϊε βεπβα. -- 38. δ -- (Ὁ, Ἐ, ἴῃ 5 ερ»»εωρίεεὶ! οἰ ἀρείάεγαί, 
ΒΙ. τινα δινσὶ ἘΠ τιν βεειβ ἴο ὃὈς 5οτίθαὶ τερεϊ το οὐυἱ οἵ ἴδε ρῥτγεοεάϊηνρ 

νοσα. --- Οὐ ἴΠε ἀπεχργεββεά βυῦ). βες Ἐν. ὃ 294, Οε5.35 ὶ 144. --- 37. πνν ἰς 

« “ [πιπιδπυεὶ, οἰϊεά Ὁγ Πεἰϊέσεον, ἰπίεγρτγεις [ἢ ς ἄγοι οὗ ᾿βεοίορυ, ἴδε βϑεοοῃμὰ οὗ 
ψν ΓΙ ΑἸ ϑείδηος, ἴῃς τά οὐ ροϊςς; Ὀυϊ Ὡο βυοῦ αἰκαποιίοῃ εχίϑιβ ἰῃ ἴῃς Ἡεῦτεν 

ἴεττηβ. 

Τ Ου Αϑεογτγίδη νυδῖ-ἤοσϑεβ οἱ, Βδνϊπβου, πο. Δέσπ. ἱ, 414-422. Τῆς Βοῖδα 
ἌΡΡΘδιβ ἰὸ Ὀς πδιίνε ἰῃ Οδηίγαὶ Αϑία. 
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τεδὰ ὁγ βυρρ!ἰεὰ αἴεσ πϑνγ (3; ἰῃ ὃ δπὰ 938, δὰ ἰβ δἀἀεὰ Ὁγ Ὠγ5. Ἀευ55, 
Καπιρ. --- Ῥἢ ν59 ἢν 5 ἱπεχδοῖὶυ τερτεβεηϊοὰ ἴῃ 65 Ὁγ καὶ γὰρ; ἰπ ἴῃε οἴδες 

Με εβ., ἱποϊυάΐηρ 55, ἣν ἰς περϊεοῖεα, ---38, Ἦ νοῦ; (Ο ὑπήκοος, ίος ὀπήκοος. 
- ᾿ τῶν; Θ΄ φυλασσόμενος, Ξ- "Σ)) ((Άρρ.), οἵ ΡοΒε:Ὀ]Υ ἔτεε τοπάετίηρ οἵ 38) 
(Βαυπιρ.); 5385. δας ὦ); Ὁ γιράδν ; Ἐ, νἱωργίανε, ΑΣΘ εἰς νῖκος. ---- (τ. Φ'κὶ 

πϑι ΠΣ ΓΌΝ, τονε Ηεῦ. ποὺπ ΓΣΣ Δρρεῶτβ ἴο τεργεβϑεηὶΐ ἵν βίετωβΣ : οὔ ἐ 

ΞΞ «λίπε (ὅγι. Ατδρ.), σβεῆος ρίογγ, υἱείογν, εἰεαγηέ:: (οἵ νοΐςε), ῥωνγέδν 
(οἵ μεαζῖ), δηὰ βεῆος ρεγῇ. πϑ; ἴῃς οἴβες Ξξξ ἐπαίμγε, ψΐβεπος οεέμμαρσε 
(στ ,γενεν). Οἱ. Οτεὶ]δ, ὅγνν.ν ΡΡ. 95 β. ---39. Καὶ 15)» ἰ5 φίνει ἴῃ ἴῃς ρτεαὶ 
τοδϑδ οἱ Ηεῦ. Μ55., ἀῃὰ ἴῃ ΑΣΘΖΡΈ,; Ο 13" ἰς ἑουπὰ ἱπ Θθῆῖτ, ἀπά δϑουΐϊ κὸ 
Ηεν. Μ55. --Κ νου; Ο 5.51.--80. ΨὉ πννν; ΘΒ οι. τὸν ἀσεβῆ (ἴῃ 5δοτις 
Ουζδῖνεβ κυρίου); ἀσεβῇ ἰβΒ Ῥετῇ. Ἔεττοσ ἔοσ εὐσεβῆ, ρετῆ.. (Βαυπιρ.) τεργεβευῖς 
ΤΡ 2 40 ἀΐνε τοῖο ἐς μο αί εἰ ἐο γαλεσεῖ (8εε ν᾽ 7316); Ροβδίθ!Υ ἴτε Ηςὃ. 
ἐχργεββίου νγὰ8 τι ΠΏ σ᾽ 2 (ΞΞ ΠΥ 53), δηὰ [8ε “" ττῶδ ονετϊοοϊκεἀ Ὁγ ἴῃς 
Οτκ. Ξοσῖθε. 

ΧΧΤΙ. 1,3. αϊυο οὗ τορυϊδίίου. ἈΓπΐπΔΙ τοϊδίϊομδ οἵ σίοὶι 
διὰ ῬΟΟΣ. 

1. Αἃ δορὰ πᾶπιε ἰ5 ταῖμες ἴο Ὀς σβοξεῦ [μδὴ στεδί τος, 

Το Ρὲ πε] τπουρῆϊ οὗὨ ἱξ Ὀεϊζεν ἴδῃ 5ίϊνες απὰ ψοϊὰ, 
2. ΤΈε τοι δπὰ ἴδε ροοσ βἰδηὰ 5ἰάς ὈΥ εἰάς, 

Υδλν ἢ ἰβ (Βς πιαϊκοσ οἵ ἰῇ θπὶ ΑἹ]. 

1. ϑυῃουγιηουβ, [εγΏΔΊΥ, ΟΥ αυδίετηδιυ-ἴεσηαγ. Τῆς ΗδΌ. 29 

5[ ΤῊ ΡῚῪ πανιξ, ταὶ “ τερυΐε, βίδπαϊηρ,"" Βδτα ἱωνοϊνίης ἴῃ 6 ῥγεαϊοαῖς 
“Ζοοά, 45 ἴὰ ὅδη. 6", »ιέη 97 (τα ΠΠᾺτγ) γέῤμίαδοη, ἸοὉ 10" α παγιέ- 

ἔξες γαες (ἀοἀ-ἴοτβακεθη, νἱϊμουΐ βοςοίαὶ βἰδπάϊηρ), Εςο]. γ' (φοοά) 
γεῤωΐς ἐς ὀεήίεν ἕλαπ οἱ, Β5. 41,2 δὲ εαγείμὶ 97 τὰν (ποοά) πανιξ. 
70 δὲ τυοῖ ἐλοιρλί φΓ (ἰἴ. Λευον) ἰβΒ ἴο ἤανε Κίηαϊγ ἀρρτγεοϊδίίοῃ, 
ξοοά τεςεροῃ ἔτοπι Οἴδεῖβ, ἴο Ὁς δέγεοηα ργαΐα, δῃά, ἴτοτῃ ἴῃ6 
Ῥάγα}} 6] 15πη, παρ ἰβ ἴῃ 6 Θβιϊτηδτίοη ἴῃ οἷ οὴς ἰ5 μ6]ὰ Ὀγ ΟἴΠοτσ, 

ἀυτίηρ ἴδ, δηὰ δος ἀεαῖῃ. Οἡ γύον 366 ποῖθβ οἡ 1ῦ 1 ὁ", οἵ. 
Εςε]. οἷ, ΠΑ μοοὰ τερυϊδιίοη, (6 Ῥτονογὺῦ ἀρρθᾶγβ ἴο 588γ, ἰ8 ναἱ]- 
τδῦϊς ἴοσ ἴῃς δἀναηΐασε ἰξ Ὀτίηρβ, γοϑρεςῖ, ἰηἤπσδηος, πηδίοτδ] ὑτοβ- 
Ρεπγ. Οτ, ἴῃς βεῆβε τυ Ὀε ἴῃ Ἰαγροῖ οὔἊς [μδὶ ροοὰ τερυΐε, 
ἰηνοϊνίηρ Πρ ἰπιθ!]θοῖυα] δΔῃ ἃ πιογαὶ ομδγαοῖογ, ἰ5 ἃ πῖογα ὑγεοίουβ 
Ῥοβϑβεβϑίοῃ ἴῆδηῃ πιαϊογίαὶ γεα! τη. Τῆς ἤγβὶ ἰηϊεγρτείϊδιοη 8 ρετ- 

δᾶρ5 βυρροτγῖδα ὃγ τῆς ἴεγπὶ Λσφον. --- ΕΝ. υΐπρ (Ἰἰϊ, σοοα ) λαῦυον 

15. ἱαρτοῦδοϊε ; ροοαῖ ἴ5 Ὡοϊ ἃ ᾿ΓΟΡΕῚ δριτπεῖ οὗ ζσύον (Ἰὰ νἢϊοἢ ἴὲ 
5. ᾿ρ 164}, ἀηὰ ἀοε8 ποῖ 80 ὁοοὺγ οἰβενθοτε ἰῃ ΟἿ. 8:6 ποῖς 
Οὐ 1. --- 3. ϑίηρ!ε βϑηΐεπος στ βυρρεβίεα δηςΠ 6 5818, τογΓΏΔΓΥ. 
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͵ϑισηα οἱδξ ὃν τα 18 1. μιεεΐ οηέ αποίλεγ. ὍΤΏΣ τηεδηΐηρ ἰ5: 
ὙΎΒοῖε ἃσὰ 80018] ἀἰβεσεηςεβ διηοηρ τηςΏ --- Ὀυϊ 411 πιο, 85 οεαᾶ- 
ἴσγτεβ οὗ Οοά, μανα τῃεὶγ τὶρῃῖβ, δηὰ τῆ εἷγ τηυΐυ] ΟὈ] ρα! οη5 οὗ 

τεβρεοῖ δῃὰ Κίμῃάηεθβ. ΤῊΪ σοποορίου οὗ Ὠυπδη δαυ4}γ, μανίην 

ἰϊ5 τοοῖβ ἴῃ ἴῃς οὰά Ηδεῦτεν 1, δηὰ τεοορηίζεα ὉΥ͂ ἴῃς Ῥτγορπεῖβ, 
ἰδ τογε ἀθἤηϊ εἰν Ἔχργεβϑεα ἴῃ ἴῃ 6 ἸΑῖοῦ σηοτηὶς Ἰἰτοσαῖαγε, νυ] ἢ 
Ἰοοῖκβ ἂἵ σηδῃ ἃρδτιῖ ἔτοτῃ δοοϊἀβηῖβ οὗ Ὀἰτῖῃ δηὰ βἰδοῃ. (( [οῦ 
34} Β5. αὐ; Ετδηκ. τγοίδιβ ἴο ϑγτίδς Μεηδηάοσ 66. 

8-ὅ. βαρδοὶῖγ, Ρἱοίγ. 

3. Α ρῥχγυάεηῖ τπδῃ 8εὲ5 ἀἄδηρος δἀπὰ δὰ ε5 Ὠἰταδοῖί, 
ϑαρ]εῖοπβ 50 ΟἹ ἃπὰ δτὲ πιυϊοϊεὰ. 

4. Τῆε τενασὰ οἵ Βυμα ΠΥ (4) οὗ ἴῃς ἔεδσ οἵ Ὑδδνεδ 

15 τἱοθεβ δπὰ ποποῦ δηὰ Ἰϊε. 
5. «Ἴταρδ δπὰ' ξῃδζεβ ὅγε ἰπ πε ραῖῃ οἵ ἴδε ἰδνῆῖεες, 

Ἧς νο [ιδ8 τεζαγὰ ἴο Ηΐσαβοὶ αὐοί 8 ἴβεσω. 

8. Αππιμεῖς, αυδίοτηλτγ-ἴογηδσγ. ΤῊΣ σουρ]εῖ οοοὺχβ ἀραΐη ἰῃ 27}. 
Οὐ 2γμαδη τ “" οὐβεγνδηΐῖ, βασβοίουβ,᾽" ϑ8εῈὲ ποῖθϑ ου 12,5 1τ΄. ὥσηξεν 
ἦ5 1 ευΐδ, Δγτηρ ψὨΙΟἢ 18 ἃ σουγος οὗ ἰπ͵υτγ, ἤπδηςΐδὶ, ρῃγϑίςδὶ, οὐ 
ΤΏΟΙΑΙ. δένιβέσρη, ἃ ἰλνοτὶϊς ἴδττὰ ἴῃ ῬΓ., ΟσοῦΓα δἰβενῃεγε ΟἿΪΥ ἴῃ 
Ῥεβ. (ἴλγες {1π165) δῃὰ ΕΖ. (οῃς6) ; ἰἴ ἐχργεβ868 ἰδοὶς οὗ ξοοὰ βεῶβε, 
δῃὰ 15 Ὡοϊ ΡΓΟΡΕΤΙΙΥ τερτεβοηϊδα Ὁγ ΕὩξ. “ 5ἰπιρὶς ᾿"" ; 8ες ἢοΐε οὐ ᾿ἷ. 
Μωυδέρά οἵ ἐμὀγεείκα τ πε (Ἐχ. τιϑ Ὠϊ. 2233 Απὶ. δ᾽ 2 Ὁ. 6) δετεὲ 
-Ξ τονε ἐργμν οἵ ἄγε ῥωνελεα ἴῃ ρσοίεταὶ, Ὀὰϊ ἴῃς Ἰεραὶ σο]οτίηςς 

ΤΩΔῪ Ὁς τεϊφἰποὰ ἴῃ τῃς ἰτδηβίδιίίοη ; 566 17 21}}. --- Τῆς φγμαδηῖ 
ΤΩΔῺ ΠΟΙΟ 5 ποῖ ἃ βηεδὶς οἵ ἃ οο] ἀδοοάεὰ πὰ 536] 3ἢ ρεγβοῃ, Ὀὰῖ 
δ'ΤῊΡῚΥ ἃ πιδῃ οἵ ἰογεϊβουσηϊ πὰ δουϊθηςβ8. --- Οτῖς., ἢγβὶ οἱ. : σῃ 
ἐπέίρεκ νιᾶπ, τ“εείηρ α ὀσα »ιαπ τευεγεῖν ῥιπίελεά, ἐς ἀύνσεῦ 

ἐπείγμοίσ ---- ἃ 5εη86 φορὰ ἴῃ [1561 (οἴ. 2111), θὰϊ ποῖ τδδῖ οἵ ἴῃς 
Ηδεῦτεν. --- 4. ϑίηρὶε δεηΐθῃςςθ, ἰεσΏΔΙΥ ΟΥ Ωαυδίογηδιγ-γηπᾶιγ. 
Τῆς σ»α οὗὨ ἤτβὶ ο]. ἰ5 ποῖ ἰπ ἴῃς Ηδν., θὰ βῃουϊὰ Ῥτοραοὶγ Ὀς 

ἰηϑεσῖεσα. Τὸ οἷ. τηδγ ὃς τεηάἀοτγεὰ : 24 γεισαγα οὗ ἀενεδῆν ἐς ἐλδ 
“καν ο΄ γαλευνελ," Ὀσϊ᾽ Βυτα γ, ἰῃ βυςἢ ἃ σοπηδοτίου, 15 βαρ βίδη- 

ὉΑἱγ ἰἀεμεῖςδὶ τι τὰς ἔδας οἵ (οά, οσ ἰζ ἃ σεϊδίίοῃ οἵ βεφυδῆος 
Ῥε ξυρροεςά, ἰΐξ ἰ8 ταῖθος ἴῃς ἔξασ ἴπδὲ ργεοθάςβ. ---- ΤΏς οομθίῃδ- 
οι οἵ ἴῃς ἴνγο ἰδστβ 15, πούγενεσ, βοιη νγῆδιὶ εἴγαηρο. ΤΏΘΥ ταϊχμῖ 
Ὀε ἴδε δὲ ἰῃ δρροεϊου (Νον.) : ἀωγνδν (υ ] ἢ 158) ἦς “αν ο΄ 

4 ε. νά. 
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γαλενελ, ἴὰ πῃϊο ἢ οδδς ἀωρεδν που μανε ἴδε τεϊρίοιιβ 56 ῃβε, 

διὰ που]ὰ --- δίεν, ἴῃς 8ᾶρεὲ τοῦβὲ ἴδ δὲ δυρροεοὰ ἴὸ ὃὲε 
Ἑυλτάϊηρ, δραϊηϑὶ ἴῃς ποη-τοϊρίουβ Ἰηϊογριείδιου οὐ ἴἢς ἴσδστη -- 
“Μη Υ,᾽" Ὧς πουἹὰ 5αγ, “ ῥγονϊ δὰ ἰὲ Ὀε ἴῃς ἔεαν οἵ Ὑδησπεδ, ἱ5 

τενδιάθα " ; [ἢϊ]5 οοπβίσυσοη, ἤονδνεσ, βεοηβ ὨδγαΪγ Ὡδῖυγαὶ, ἴοσ 

εἰβενίεσε (το 8 182) ΠΟΙῸΣ ἰ85 ἀεοϊατεὰ τὸ ὃς ἴῃς τεναγὰ οἵ ποῆ- 
σε ρίουβ Ὠυτα γ. Τῆς ἴοστῃ ἀμηειν τοᾶυ, Βόονενοσ, ὈῈ ἃ ρἷοβδ 
εχρίδιηϊης Μανγ 47 γαλιυεὴ. Οτ, ἴῃε σουρ]εῖ τᾶν Ὅς Ὀαβεὰ οἢ 
1, ΠΟΥ ηἰηρ ἰῇ ΟἿ οἴδυβα ἴῃς ἴνο 50) εοῖ5 ἴῃετε βἰδηαϊηρ ἴῃ 
ἴπο οἴδυβεβ (566 ἢοῖε οὔ 1553) ; ἴῃ ἴῃδὶ οα8ς ἀμρεδεν τῶν ἤεγε Ὀὲ 
υπαετβίοοά 45 ῃοῃ-τεϊ σίουβ. ΟἿ. (ἢ 5ἰ τ ]ὰσ Ἔχργεββίοῃ ἴῃ ψ 45. ἢ), 
Ἐοὸς ἀμ ρεεδέν 5ὲ6ὲ 1τοῖ 1812, δηὰ οἱ, ψ 183. (-Ξ 2 ὅ4πι. 2255. -- 
Τῆς βεπογαὶ τηοδηίηρ οὗ ἴδε ἴεχί ἰ8 οἶδαγ: τενδσαὰ [Ὁ] ονγβ Πυτα "Ὑ 
δυὰ ρἱεῖγ. Οη τῆς παΐυχε οὗ ἴδε τεινασὰ 566 Ὡοῖςβ οὐ 4 .-- 
δ. ϑιηρὶε βεηΐδηςς, νι τ ρ 16 ΔΩ 6518, αυδίετηδσγ. Οἡ ἀσε- 
ἦξ:ς (ΞΞ ωροοζεα) 5ὲςὲ Ὠοῖθϑ οἱ 2 τιῖ, 272 τοῦδο λας γεραγά Ὁ (ϊ. 
ἀεεῤε) ἀένισεξ' (11ϊ. ἀὲὶς σοι) ταῖκοβ οαγε ἴο συσἱ (11. δ “αγ , γον") 
τῆς ἀδηροιβ οἵ ἴπε ἰ4ν)}658 1168. [ηϑιθδὰ οὗ “72: τὴς ΗςὉ. τεδάϊης 
ὶς λογρς, Δῃ. Ἐχργεββίοῃ ΜὨϊοδ, ἰῃ ἴῃς σοῃηςοίίοη, 15 μαγαάὶγ ἀρρτο- 
Ῥηδῖε ; ἱἴ τῇε νογὰ θὲ οοττεςῖ, ([ῃ 6 ταοίογθηος ΤΥ Ὀε ἴο Πεάρεβ, 
ὙΠ ἢ ὍδΓ τῆς νῶν οἵ ἴῃς νάρτδῆϊ. [Ι{ 15 Ὀεϊῖεσ ἴο ετηδῃὰ ἴο ἃ 
ἴεττλ βυποηγιηοιιβ ὙΠ σπαγές (5ες ]οῦ 185). «5παγες ᾶτεὲ 8εῖ [ῸΓ 
ὈΞρΆβ86 ΓΒ. --- ὈΥοΓΙΠΟΚ τεδαβ : σπαγές αγέ ἀλάάεπ ἐπ ἐς ῥαζὰ εἰς., 
τ ΟὮ ξεῖνε ἃ βοοά 5656. 

6. Ἑὰποδίίοι ἤοσιαβ [6 τοδῃ. 

Ὑταΐῃ ὕρ ἃ Ἑ“Ὠ]]Ἰὰ 'π ἴθς τὰν ἢς ἰς ἴο ξ0, 
Απὰ ενεῦ ψβεη ἢς ἰς οἷὰ δε ν]}} ποὶ ἀερατὶ ἔγοσι ἱξ. 

ϑίηρὶ!ε βεηΐεπος (ςομπάϊοη δηὰ σΟ;ΒΕα ΘΏΟΕ), ἸΕΓΏΔΙΥ, ΟΥ αυδῖοτ- 

ὨΔΙΥ-ἸΟΤΏΔΙΥ. 77 ἐπ τ σίνε ἐπεγμεδον, ἐαρεγίεμεε. 75 1λ6 ταν 
ἀξ ἧς Ὁ γρο, Ἰἴϊ. αεεονγ δ ἴηρ ἐο λὲς τσαγ, ταὶ ἰ5, ποῖ Ἔχ ον “ ἴῃ [Ὡς 
Ῥδῖ οὗ ἱπάυβίγ δηὰ ρῥἱεῖν "5 (Ὑῃϊο ἢ σουἹά τεαυΐτε ἐπ Ζὰς γέρλ 
τ06}}, ὯοΣ “ δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃς Ὀοάὶϊγ δηὰ τλθηϊδὶ ἀδνεϊορηηεηῖ οἵ ἴῃς 
οὐΠὰ "Ὁ (Ὡς ἢ ἀοε8 ποῖ ἀστὸς πὶῖ βεοοῃὰ ο]}.), Ὀαὶ “ἴῃ δοοοσζά- 
δος ὙΠ ἴῃ τηδηπετ οὗ ᾿ς ἴο πῆς ἢς ἰ5 ἀεδπεά," ᾧ ἴῃε ἱπυρὶ:- 
οδίίου Ὀείῃρ ἴδδὶ ἴῃς τηδηηοῖ οἵ 11 νν}}} οὶ 6 τηόγαν ὈΔα; Ρυϊ 

9 Ἐν. ΑΝ. Εν. 1 διαδὰ. Ὀς. Ζ Νον, Ζδοκ. νν ]ὰ. 
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τῇς Ῥοϊηῖϊ οα μἢΐοἢ 5ἴτεβα ἰ5 ἰαϊὰ ἰβ ἴῃς ροόονψεῖ οἵ εἀυςδίοι. 
Ἐτδηϊ. τοηάοῖς: ἡγαίπ α εὐϊῥά ἐπ τὰε ὀερίμπέηρ 97 δὶς τυαγ, ἥδε 
εἴς. ; δυῖ τλς (ταπβίδϊίου ἐπ 2[ιε δερίκπρίηρ ἰβΒ πἰῖπδουῖϊ δαϊποσειγ. 

Τῆς σουρ]εῖ τεῆεςοῖδ ἴῃς ορίπίοη οὗ ἃ σοι τ Ὁ ἴῃ προ ἢ ἴῃς ῥτε- 
εἶδε τταϊηίηρ οὗ οὨ] άγθη γᾶβ τεσορηίζεα 85 ροβϑί]ς δηὰ οὐϊφδίοσγ. 

Ἴ-9. ΤΆΣ, ἱπιρτ δ  ΕὙ, ΙΣθοΓαΙ Υ. 

ἡ. ὙὍδὲ τίς τυ]εβ ονεῖ ἴῃς ροοσ, 
Απά [δε Ὀοττονεῖῦ ἰδ βίανε ἴο ἴῃς ἰεπάετ. 

δ. Ηε νῇο φβοόοῦγβ ἱπί αυἱν νν}}} τεδρ οδ᾽ δια, 
Απὰ εἴδε ρῥτγοάμος οἵὨ δία ψοτῖς » τὶ] οοπις ἴο πδυρδῖ, 

9. Τῆε εν πιδὴ ννῖ}} θςὲ Ὁ] βδεὰ 
Βεοᾶυδε ἣἢς ρίνεβ Ὀτεδὰ ἴο ἴδς ροοσ. 

Ἴ. ϑυποηυπιουβ, ἴογηᾶεγ. Οἵ. εἰ 125 τη. ΤῊΣ σουρ]εὶ 5βἰαῖο5 ἃ 
πδῖυγαϊὶ 5οςἷδ] ἰδνν; τῆς τοίδσθῃπος ἄρρεᾶγβ ἴο Ὀς ποῖ ἴο ἰεζαὶ οου- 

(τοὶ, Ὀυϊ ἴο (ῃε 5ἴδῖες οὗ ἀδροηάδηος σοπϑεαυδηῖ οὔ ρον δηὰ 
Ὀοιτονίηρ ; [15 15 Ἔχργαββϑθα Ὁγ ἴῃς βίγοηρ ἴοττῃ σύσυσ, ἢ ἰς 

ῬτΟῦΌΔΟΪΥ ποῖ ἴο ὃς ἴάκοη ᾿ἰτοσαὶγ. Ασοοτάϊηρ ἴο ἴῃς ο]ά Ηςὗ. αν 
8ἃ ταδῃ πῖραϊ 56}1 Πἰ 56! οὐ ἢἷ5 οὨ] ἄσθη ἰηϊο βίανειγ (Εχ. 21:57 Νςῆ. 
55), οὐ ἴδε ογεάϊιογ ταϊρδϊ 56}} τῆς ἀεῦῖον (Απὶ. 2 2 Κ. 4); δον 
Ἰοῃς ἴῃ15 ἰδτν σοητπυδα ἰῃ ἔοσγος 15 υῃοετίαίη, θαϊ τῇ Ῥαγδὶ [ε 5 πὰ 
ἴῃ οὖζ οσουρ]εῖ βυρροϑῖβ ἴῃ 6 ΤΏΟΤΟ βοΏσγαὶ 856η8ς ἴοσ [ῃς ἴεῖτῃ «ἄξσε. 

- 8. ϑγυποηγιηουβ, ἴεγηᾶσγ. ζπέφιωξέν Ξξξ τῆοσδὶ Ὀδάης688 ἰῃ ρεηθσαὶ 
(Ηοκ. 1033); 866 ἴπε βἰ πα ἴοταὶ ἰῃ 205. --- ΤῊΣ ἴογαι (ἄνερ) 
δότε σεηάοιεὰ ἐσέίαρεν (ΞΞ ἡγομόἪ) ΘΟΙΩΙΤΏΟΙΪ τηεδῃ5 ἐπέφωίν (50 

ἴῃ 612 τοῦ 211} 44), βομῃγεϊίπλεβ ἐδράσ ν οὐ ,αδε ροά (845 ἴῃ Βεφ.- 
αύέη, Ἡοβε8᾽5 οοηϊεπηρίθουβ πᾶ ἕος Βοῖμοὶ, Ηοβ. 4.5), μεῖς ἴῃς 
τεβυϊὶ οἵ πὶοκοάῃεββ (45 ἴῃ 123). --- [ἢ βεοοπὰ Ἰἴπο ἴῃς Ηδ. Πα: 
απ ἐλε σεεῤίγε 97 λὲς ἐποοίξριες (οτ, ἕλε γοά 97) ἀΐς τυγαΐὰ) τοδί (οτ, 

-ἀα Δ) Μαΐ (ΞΞ βαες ατυαγὺ, τῇς τεΐίδγοηοα Ὀείηρ ἀρραγθηίν ἴο ἴῃς 

ἵγταθὴγ οἵ Ὀ84 δηά-Ῥοναγίαὶ τηθη δ; ἰῃς ἰπιεγρσοϊδοη φὰς γυαὶ οὗ 
λὲς ῥωνιίληίοπε (ΞΞ ἴα ττϑῖδ τῃαῖ (8}}8 ου Πΐπι) «ἀαά φονεθ ἐσ ῥάσε 
(δε ΔΙ] 1εἀ}7 ἰ5. ἱπιρσοῦαῦ]θ. ἄατᾶϊζ, ἢ οἴδηρσε οἵ ἰοχὶ : τοῖζ' 
ἐἔδείνον ἀΐνι. ὍὌῇα ἐχργαββίοη οὗ ἴῃς ΗδΌ. 15, πονενεγ, ππδδῖυγαὶ 

(γδεῖμοσ γοα Ὀς (Αἴκθ 85 δι Ὁ]. πὶ οὗἉ γὰ]ς ΟΥ 48 ἱπβι πιτηεηΐ οὗ ρυη- 
᾿βὨπηεηἴ), δηὰ οὔἶθτβ ἢ0 ροοὰ Δπι 6515 ἴο ἢγβῖ οἰαυβ6. Τῆς δπιεη- 

ἀλιίίοη δῦονε δάοριεὰ ᾧ (ονξ Ὀείηρ ἘΠῚ 0) ῥγεβεγγεβ ἴῃς ἄξαυγε 

4 Ὁ ε. ΕΝ. Τ᾽ ϑοδυϊ, Εν. Ζ Ετδδκ. 
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οἵ ἢτοὶ Ἰΐης, δὰ δυγηϊβηεβ ἃ ῥγεοῖβε δῃίμεβ5. Οη ἴῃς ἀοοίτης 
δες ῃοῖεβ οἡ τ 25 εἰς. --- 9. ϑἰηρ)ο βεηΐδηςς, ἰεγηδιγ. Αὐμαΐν ἰδ 
1. σοοα οὐ εγε; ἴῃε ορροϑῖϊςε, ἐν ο΄ γέ, Οσοὺγβ ἰῃ 235 283, 2,6 
Βεζο Ξ-ξ Ἰοοῖς, εχρσεβϑϑβίοῃ ; ἴθεγε ἰβ Ὧ0 ἱπηπμγεαϊδῖε σοηηδοῦοη νεῖ} 
τῆς ἰάςα ἰῃ [με τηδρίοδὶ “ εν] ἐγε." -- δ κεεεά, Ὁγ αοά, ἱπιπιεάϊ- 
Δεν οὐ ᾿Ὠγου ἢ πδίυγαὶ ἰαυγβ, δηὰ ὈΥ πηθῃ ; 8ες6 τοῦ τ. 4 γεαδ, 
Μ΄ ο' λὲς ὀγεαά, ΟἿ. τ4. τοῦ 41 ΒΘ, 753 9, 75. 

10. Ιου] εηρ ποσὰβ δΕσ πΡ εἰσίζο. 

Ἐχρεὶ ἰδς δοοβετ, αῃὰ ἀϊδοοτὰ νδηΐβῆςβ, 
Απὰ 5 γε δῃὰ ἱπευὶ οεδξε. 

Θυπουγτηουβ (ϑεοομά εἹ. ΞΞ ργεάϊςαϊς οἵ ἤχβι ο].), φυδίεγηδγυ-ἴοσ- 
Ὡᾶῖγ. Οη “0727 566εὲ ποῖς οἢ ᾿Ξ, δε ἰ5 11, ἐἰσεϊείοηι οὐ 7μαγ- 
»πορΐ, ἸΏ ἃ ἐσευσμΐέ, Ἀετε, ἔτοτα ἴῃς σΟΠ ΘΟ ΟΏ, ΔῊΥ αυδττε] ηνσ 
ΟΣ οοηϊοηίίοη, Ξε ὔεογά. 7περδ, τι ἀΐεργαεε (35 97), Πετε βυὉ- 
5[ΔΠΕΔΙΥ τῆς τΔ]Κκ τπαὶ τἰεηἀς το ἱπῆϊοϊς ἀΐξχταςα. --- ΤῊς ΟΥΚ., τεδά- 

ἴηξς βεσοπὰ οἷ. ἀἰβετεηιὶν : “ον, τυλέη λέ οἱές πα ἐρμρο (συνεδρίῳ), 
δε ἐμπεμδς (οΥ, ἀελονονε) ευεγγδοαν. ὙΤῸΠΕ τείεσεῃος ἴῃ ἴπε ΗδΡ. 

15 ῬΡΥΟΌΔΟΪΥ ποῖ 5ρεςοϊ δ! ἴο ὑσοσεθαϊηρβ ἴῃ οουτῖβ οὗ αν. Οἵ. 1} 
4οἷ. 

11. Ῥείεςϊνε ἴεχι. Τῆς Ηεῦ. τεδάβ: 272 τοῖο ἔσρυές ῥωγίξν οὗ 
ἀεαγ (οσ, “ὰξ βωγε 97) ἀεαγῇ ἠὰε ργαζέ οὗ ἀὲς ἄρε τὰε Ζίπρ ἐς λὲς 

"πα, πὈϊο ἰβ σγηιδοιοδιν ἀείεοϊΐνε. Α 5] :σῃϊ σμδηρε οἵ τεχὶ 
ΤΩΔῪ φὶνες ἴῃς 56η86 : ἦέ τοἦο ἔσνες εἴο., ὁπ τυλοτεέ ἄρῥε ἐς σγαξέ, “δε 

δίηρ εἰς." ; τἢ15 15 1ητ6]ΠἸσί]ς, ἀηὰ τῆς σοτμα ἱπαιίοη οὗ εἴμῖςαὶ δηὰ 
1Ἰητε]]δοῖυα] αυλ] 165 (ρα δηὰ εἱοαυδῆςος), βου τοὶ υϑιδὶ 
(ϑες 125. 5 1,25 τοῖβ 1610 184 205 5 τεῦ 2ο" 1 ψ 4535 ἘςοΪ. τοἶἾ) 
ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ 1612, Εἰ να]ὰ : ἀξ τοὴο ἔρυές τοὐζὰ ῥωγε ἀεαγί, Μ᾿ Ἀϊοἢ τῆς 
Ηε. ἄἀοεβ ῃοὶ Α᾽ῖον. 1,31. ((ο]ονεὰ Ὁγ ΕΝ.), επρεηάίηρς ὈΥ ἴῃς 
Ἰῃβογίίοη οὗ ἃ Ῥτγεροβί[ίοῃ : ἀξ τυάο ὄυές εἴς., 20, {λέ ργαίέ εἴς., 
Ὁ ἢ ἰηϊτοάμοεβ Δ ἱποοηβααιεηος ἴῃ βαγίηρ ἴμδῖ, ᾿ἴ ἃ ταδῃ ἰ5 

ΤΑΟΙΑΙΪΥ Ρυγε, ἴΠδη δ 8 Ἰονθὰ ποῖ ἴογ [5 Ῥυγγ, Ὀαϊ ἰοῦ ἢἰ5 ρτα- 
αἰουδῆς58 οὗ βρεθοῦ. Οτῖς. : δάὰε Ζογα ἐσυές ἀοέν ἀεαγίς. Ὠ εἰ Ζϑο 

τατος ἃ εν βὰ ἱπιεγργεϊδιίοη πηϊο, ἰὰ βθοοῃά οἱ., ἰΓῃϑ8]8ῖ68 
δὶς “) τεπα ἰς α ἀίμρ, τἰιδὶ 15, ἴῃς ἐπεπὰ οἵ δὴ ποῃοσδῦϊε δηᾶ οὐϊ}- 

Φ Βαδβξδὶ, [ἷδες (νὯο ἸΔΚε5 δέῃ ἴἰο Ὀε - α6οἀ), Ὠς. Βευ55 σὦ 

2 
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γδιεὰ τρδῃ ἰβ ἃ5 ἰοσίπηδῖς πὰ ΠΆΡΡΥ 45 ἃ Κίηρ --- πἢϊςἢ, 45 Ὀς. 
τειλδεῖςς, ἰ5 ἃ δεδυςία!, Ὀὰϊ ἱπιρτγοῦδοὶς, ἐχερεβί8. --- ΠΓ τεβοεῖ δἊὲ 

μιδὰ ἴο σοπ͵εσίυγα! εἰπε διίοη, γγε ΠΊΔΥ ΞΌρροβε εἰἴϊμες (δὲ ἔδεσε 
5 ἃ οοῃαδὶ Ὀεΐνοεη αοα δηὰ Κίηρ, οἵ ταὶ ξΐηρ ἰ5 ἴῃς Ξαὐὴ. οὗ 
ἴὰε νοἱς οουρὶεῖ. [πῃ (ἢ ἤγθι οᾶ56 γγὲ τῇδῃ τοδϑά : σοαῖ ἦσσε: ἐξε 
232 ͵ωγέ ἐπ ἀεαγί, σγαζέ οὗ ἄρε ῥίατες ζῤε ζίηφ (50 Μὰ.) ; σους 4 

ςοηϊταϑὶ οσουϊβ πονδοτε εἶβε, δηὰ ἰ5 ποῖ ὑγοῦαῦῖθ. [Ι͂η (ἢς ϑεοουὰ 

ςα86 ἴῃς τοδαϊηρ νὴ] Ὀς: 24 ξίμρ σύες ζὰε βώωγε ἐπ ἀξεαγί, σπαὶ 
Ζγαεέ οἵ ἄῥε ἐς ἀὲς ἀεῆράἠ (50 Ξαϊδίδητδ!γ ἘΔ3ἢϊ δπὰ [λἢςτ), δρὰ 

115 βθεῖηβ ἴο οενγ ἴῃς πιοϑὶ ρσοῦϑθ]ε βεῆβς (53εε 16}2). 

12. Τεχὶ δηὰ ἱγαηϑίδοη ἀουδεα!. ΙΔ1.: 7Άε ἐγες οΓ γαλεσεὰ 
“μαναὰ ξησεισάαρε, μέ ἀξ ουεγίλγοτυ: ζὰε τυσγαῖς 97) ζὰε τυέρξεά. ΤΌΣ 
τεχὶ οὐ ἤτϑβϊ οἱ. σδηποὶ Ὅς οοἴτεοὶ [ΟΣ 5ενοσαὶ γεάθοῦβ. ΤΈς νεσῦ 
οδῃ Παῖς (49 ῥγεαϊοδῖο οἵ δἔε ἐγές 9. γαλενελ) ταδᾶῃ ΟἿΪΥ σμαγαά 
(μοι οὖεν), δῃὰ Ἵαπποὶ Ὀς ἐο]ονεὰ Ὁγ ἴῃς δὐβίταοϊ ἴειτῃ ἔφοεσί: 
ἐἄρε, ποῖ ἀοε5 ΟἿ. υὑβᾶφε ρεγιϊῖ ἴῃς ἱηϊεγργεϊδ!οη οἵ τι ϊ5 ἴεττη 45 

Ξε ἀύρε τὐλο ἀας ἐποισέσαίσε" ; διὰ ἴῃς νετῦ 15 ποῖ δῃ δρρτορσίδις 
Ῥτγεάϊοδῖς οἵ δε ἐγε: 97 γαλευελ, ἩὨϊΟἢ ἀτε βαἰά εἰβενῆεσε ἴο “ γεϑῖ 

ρου, ὃς ἀϊτεςϊεα ἰονατά,᾽" Ὀυϊ ΠΕΡῚ ἴο “ ψυδτά, ρῥτγοῖεοϊ." Εοε 
1815 ἰατῖες σεάϑοη ἴῃς ἐπηεπάδιίοη (Επ.) ἔποεσενε 97 ἐποιοίξαξε ἃ 
υὐηϑαιϑίδοίοτγ. ϑοιπιενμδι δεῖϊες ΟἸΔΙΖ: δ.ε γέ: οΓ γαλισεὰ αἀγε 
δη 2Ζλοες τυλο ζεεῤ (ΞΞ οὗτεγυε, οὖξν, οτ, ῥγέξεγυε) ἐποιυξάγε, τὰς 

να, ἴῃ ἴῃς 5βεῆβε οὔξυ, 18 εἰϑενῃοτς [0] ονσεὰ ὉΥ ἃ σςοποτεῖς ἤουῃ, 

858 ἔατο (28 Ψ 1103) οἵ 2 γεσορέε (ψ τι95) ; ἰπ ἴδε βεῆβε 2γεἼέεγψε, 
σωανγ, ἴὰ ἰ6 (οἰονεὰ Ὁγ ταραεὶΐν (3Ἶ), πο ἰα ἃ υδιν οὗ 
τῆς ταϊηά, δῃὰ Ἰπεγμεδοη (412), ὙΠ Οἢ 18 σοηοτεῖς, δηὰ ἰξ ἰ5, ἱπ 

ΔΏΥ ο886, ἀουδιλι] Ἡῃοῖμεῦ βυο τεσ μηῖοδὶ ΡΒ Οθορῃϊοϑὶ ἴεσποθ 
πνουϊὰ Ὀε οἰπρογεά ἰῃ 4 ᾿μεοογδῖῖς σουρ]οῖ. ΕἼδΏκ. ἰηϊεγρσεῖ : 
γαλευεὴὰ ροτεέσφες (41}}} ξησιυζάε, απά εἴς., Ὀὰϊ ἴᾷς νετ ἀοες 

ποῖ τηδᾶῃ 2056:5, δῃηὰ (8 τεηάδτηρ ΟΠΈΓΒ ὯἢῸ ροοὰ δηθίδεςὶς 
ΟΥ 5ΥθΙΠεδὶβΒ οὐ [86 ἵνο ᾿ἴῆεβ. Α8 ἴπε ογάϊπαιυ δηϊιδμεςὶς ἴὸ 
«τυϊοξεα 18. ἃ ἴοττα τὸ μῤγίρλί, ὙῈ ΤΔΥ ῬΟΓΏΔΡΒ τοϑα : φὴς γε: οὔ 
γαλευεὰ αν σπ 2ὴε γίρλέεσες;, ςοἴἁ ψ 34.059 τοῖλ, ΤὨς ἐχργεββίου 
“1 εΥ̓́65 ἅσὰὸ οῃ ̓" οδιτίθβ, ἰη ΟΤ., δῃ ἱπυρ] οδιίοῃ οἵ Ὀεῃενοϊεηοε. 

- Οὐ συεγέλγσιυς πὰ τὐΐϊεξεαά (7}αἰφμε55) 5εῈ ποῖεβ8 οἱ 145 25, δηὰ 
εἴ. 2133. 

5 δεαδλά, Ὁς. Ζδοκ. ΕΝ. αἵ. 



ΧΧΙΙ. τττῖῷ 4ἴ9 

18-16. ΒΙοίδ, αἀπ]έοτγ, {011γ. 
1.. ΤΒς εἰυργετὰ διγε: ΤΈετα ἰδ ἃ Ἰἴοῃ νίϊμουξ, 

Οἱ ἴδε εἰγεεῖ 1 5}8}} Ὀς εἰδίη. 
14. Τῆς τοουτὴ οὗ ἴῃς δάυϊίετεῖς 5 ἃ ἀδερ ρῥἱϊζ, 

Ης υἱϊὰ νβοσπι Ὑδμννε ἢ ἰβ ΔΗσΥΥ Ὑ}} (411 ἐπετείαϊο. 
1ς. ΕοΙῚΥ ἰ5 Ὀουπὰ ἴο ἴδε τυϊπὰ οἵ ἃ οἱ 1]ὰ, 

Βαϊ ἴδε τοὰ οἵ οοττεοϊίοι ν|}} τετθους ἱξ. 

18. Οοπἕηυου, πῖ[ἢ ϑγποηγτηουβ ῥγεάϊοδῖεβ, φυδίοσηδεγ.-[ἜγΏ λυ. 
ἩΗυχποσοὺβ βαοᾶβπι: ἴὼ βϑῦρροθε ἴπαὶ πεῖς γγὰϑ ἃ ᾿ἰοῃ οὐ ἴῃ 
βίσεει (ΗἜςὈ. τέσ οὐ ορέπ ῥέαεθς) τὰβ δὈϑυσὰ, Ὀυϊ ΔῊῺγ Ἔχουβα 
νου Ἱὰ ἀο ἔογ ομε τῆο νγὰβ ἀειεσπιϊηθα ποῖ ἴο 5117 ἔγοπι ἢ 5 ῥἷδος. 

Ιπ ἴδε Ηεςρ. ἴδε ἀδηρεσ ἰῃ βεςοῃά οἱ. 15 οτῃ ἴῃς Ἰίοῃ, ἰῃ ἴῃς Οτῖκ. 
ποτὰ δυμηδη ταυγάσσεῖβ (ἡ έγε αγέ »ιμγξγεῦς ἐπ ζἦε εἰγέσζε) ; 8668 

τῆς Ράσα! οὶ 262, Οἡ τῆς 5]υρρατὰ 5ες 6 105 14} 19} 105 20 21 
24 2615 2 58 14 (ρημηυου, ἰετηατγ. «4 Δμζεγεες (ρα. ἴῃ τμς 
ΗςὉ.) ἰ5 1. σσσηρε τυορπᾶπ, ΟἹ ἩἘὮΙΟΒ 566 ποῖς οὔ 2.5. ρεζά ἰβ 

ἃ τείεσεηος ἴο Ποῖ βεάυςσῖίνε ΒΡεςΟἢ. --- Εχοερὶ ἴῃ τῃ8 οουρϊεῖ δηὰ 
ἐξβ ῥάᾶσαὶ]εὶ 237 τῃς ἴοστὰ Βεῖα τεπάεγεὰ σγηρε τυοραη ἰῃ ἈΝ. 
Οὐουγβ ἰῃ ΡΥ. ΟἿΪΥ ἴῃ Οἢ5. 1-9 (26 τς ἢ 65" γ)), ἀπὰ Εναϊὰ πουἹά 
τθοτγείοτς ἤστε τεδὰ λσγ. Βαϊ ἃ τείεγσεῃοβ ἴο 1τἢϊ5 νἱος ἴῃ ἴῃς 
Ῥσεβεηῖ βθεοίοῃ ἰβ ποῖ ἱπῃργοῦδθ!]ς, ᾿ζ τῆς ἤηα] γεν βίο οἵ ἴῃς Βοοκ 
Ὀε Ραυϊ ἴῃ ἴτε Οτεοὶς ρετοα." --- Ιῃ βεοοηὰ οἱ. Π6. μα5 οὩρϑφα οὗ 

Οοά, διὰ ἘΝ. αόλογγεῖ 9 τλε Ζονγ, Ὀοϊὰ ροβϑίδῖςβ, θὰ τῃς οτάϊ- 
ΠΔΙῪ 56η8ς οἱ ([ῃς ΗδΡ. ἴεσα, Πρ, 8 τῆογτε Δρργορτσγίδϊα. -- 
16. (οπίπυουϑβ, ἰετηατγ. ΟὨϊάγεη, ἴμ6 Ῥγονεγο 58γ5, ΔΓ ΤΊ ΟΓΑΙῪ 
ἱπωσηδῖυτε, δηὰ ἴἢε τοὰ 15 ἴῃς δεβὶ ἀϊβοὶρ᾽ πε ἕογ ἴμοπὶ; 866 13 
245 2λοδ. Τα [00] 15 ἴο Ὀε 5ἰ μι ]]Ατὶγ ἱγεαϊεὰ (τοἱδ χό5). Οοτ- 
Ῥοταὶ ομδβϑ βειηθηῖ οὗ οὨ]ἀγοῃ τὰ8 ΡγοΟΌΔΌΪΥ υπίϊνεγβαὶ ἰὴ δηιίαυϊ 

(3ο ἱπ Εργρῖ, ὅσεεος, δῃὰ Εοτωε --- Ρ]αῖο σοταταθη 5 τηογαὶ ἱγαίη- 
ἴηρ, Ζατυς ν., Ῥ. 729). ---Ἶε αβηττηδίίοη οὗ ἴπ6 σουρ]εῖ ἰ5 φοῃοζαὶ, 

δῃὰ ἰβ ηοῖ ἴο Ὀ6 Ρυϊ 48 Θοῃαϊοηδὶ : “1 (ΟἿ 8 Ὀουπά .. . ἴῃδη 
ἴδε τοά᾽’᾿ εἴο.--- Οὗ Μεηδηάοσ, δἕρηπος 422: ἀξ τοὐσ ἐς πο βορρεαὶ 
ἧς πο εὐμεαέεα. ἵ 

Φ Αποίδοῖ νοσζὰ ἕοσ σάμλῥενε:ς (Ἰἰϊ, ἀπε τοονεαν) οσουΓ5 ἄνα {{π|ὲ5 ἱπ οὮ5. 1-ὁ 
(218 ς10. 30 634 γδ)͵ οτος (2357) ἱπ ἴδε τεβὶ οὗ ἴἰδς Βοοῖκς ; 5{}}} δῃοίδεν ἱξ ἰουπὰ οὔσα 
(ἰὰ ἃ ρίοβϑ, 3059). Τῆς ἴεῖτα ον ἀσνγ2ο ἰ5 ἰουπὰ ἵπίος ἰὰ οἰ 5. 1:-9 (639 γ18), Δηά 
ὑὸς ἴῃ ἰἢς τεβὶ οἵ ἴε Βοοῖκ (235 2οἷ). : 

48ες Βεοκοτ, Οὐαγ., Εἔχο. ἴο ὅς. 1., σαλμς, Ἐχο. 11. ἰο 86. ἴ., δϑά, ίος Εφγρι, 

τῆς τπιρχίτι5 οἱ Ριαμμείερ δὰ Ὀδυΐ, 



420 ΡΕΟΝΕΚΒΒ 

10. 1μ1᾿.: “2172ὲ τυὴο οῤβγέσσες τὰ δ σον, ἐο ὀγίηρ ἱμεγεσσό ἐ λέμε, 
ἀξ εὐὴο ρίνες 10 2λ6 γίολ, ομὲν το ρ55. ΤΙπαϊεγργεϊδιουβ ᾶνς νασεὰ 
δοοοσάϊην 45 ἴῃς οουρὶεῖ δ45 ὈδεῺ ἰδκθη 85 ἃ βἰηρὶε βεηΐξηςθ ΟΣ 845 

ΔηῦτΒεῖς, δηὰ δοοοσζάϊηρ 45 ἴῃς ἀέρι οἵ ἄγβὶ οἱ. ἢὰ5. Ὀοθη γείεσσεα 

ῖο ἀξ οὐ ἴο 24 2σον, ἀπὰ τῇς ἦσες οἵ βεοοῃά οἷ. ἴο ἀέ οἵ ἴο ζῴε γέελ. 
Ἡδξηοδ ἃ στεδὶ πυτηῦεῖ οὗ ἑογοεά ἰτδηϑβ]διϊοἢ8." Ῥοββί ὈΪυ, (οὉ]ον- 
ἴῃ 2855 (οἵ 115), τῆς οῤῥγέτεες 5Βῃου!ὰ 6 ομδηρεὰ ἴὸ ψίσες 20: 
ἀφ τυὴρ γίνε; ἐς ἐὰε 2007 17 ἐς ραΐμ ἴο ἀΐνι, ἀφ τοῦ γίυες ἐ ἀξ σέελ 
ἐξ ἐς οκῖν ρος, πὸ βου τῇδ ἢᾶνς ἃ ἀουδὶ]ς οοηϊταβῖ, δεϊσε 
20ο» διὰ γ»ἱελ, αϑιὰ Ὀεϊννεθη σσέμ δηὰ ἐρες, δηὰ ἴῃς οσουρὶεῖ νου]ὰ 

Ῥε ἃ οοπιπιεῃάδίίοῃ οὗ Ὀεηδνοίεπος δηὰ ἃ σοῃάειμηδίοῃ οἵ Ὀσὶ- 
ῬΕΙΥ δῃὰ 5ετν}γ. Οἱδὲα γετὲ τηδάς ἴο ἴῆε σοἢ ποῖ ουἱ οὗ ἰονε, 
Ῥυϊ ἴο βεουγε τποὶσ ἔλνοσ. --- Οἵ, τ 4 19} 28, 

ΧΧΙΙ. 1. Αδεῖ ἘΠ Ὁ: δὴ δὰϊ. -Ξ- συοα 15 ἱπβετιεὰ Ὁγ ΘΕ, Βὶ., ποῖ ὃγ “5; 
ἴδς δὰ. 18 Ῥγοῦδοὶυ ποὶ οτίρίπαὶ --- ἴῃς ὑδασε ρειτηϊῖδ, ἀπὰ [Βς τγίδτν ταῖμες 
ἕανοτε, 15 οπλϊβδίοῃ. --- ἈΠ 5 15 ποῖ ἃ ργτορεῖ ερ! ἐπεὶ οὗ 1π, δπὰ πυυδῖ θεὲ ἴδε 

85 ὑτεάϊςδῖε. --- ὃ. ΟΥ., τείειτίηρ ἴο 29}8, δι ρροβεβ ἵμαὶ ἴδετε ἰβ ἃ ἰδευῃδ Ὀεΐοσε 
πφ». ΤΆςε εἰαϊεπιεηὶ “ὙΥ,, ς]σδίεης (ος ῥγοῖες!5) ἴδεπι 1} νουἹὰ θὲ δρργο- 
Ῥείδῖε; ὃυὶ ἘΠ εἶνες ἃ ροοὰ δβεῃῆβε.---ὃ. Καὶ Ἴγο., Ο Ἴρου; Ὀεΐπεεπ ἴΒε ἔννο 
ἴδετε ἰδ ᾿1{||ὲ Ἄοδοῖςε ---ἴδε τἰπις 15 ργεβεηῖ, [με [ταρί, ψ τὰ γ ου]ὰ ἔο]]ον ἴῃς 
Ἑεθεταὶ ταῖς οὗ δεάυεπος, νῖτ }. που] ἰδοϊαὶς ἴῃς δοῖ 85 ἱποβοαδῖς, τς Ρετέ. 
νουἹὰ Ὀε Ῥδγδβὶ]εὶ ἴο πινη.--4. Βείοτε "μ ἰπβετῖ .. --- ΠΣ} οσουβ οὐϊδίάς οὗ 
Ῥτ. ΟἿΪΥ ἴῃ Ζερῇ. 22 (νβεγε ἰὰ ἰβ ρα! ϊεὶ ἴὸ 5), 2 ὅ8π|. 2273, -- ἡ 1855 
(σβεῖς ἰὸ ἰβ δὰ αἰϊίθαϊις οἵ Οοά), Ἀπὰ Ψ 45δ;) ἷπ ἴδε ἰδεῖ ράβεαρε ἰΐ 
ΔΡΡΑΙΕΒΙΥ ἔοσπι ἃ οοτωρουπὰ πῖῖῃ ρῸςΣ, Ὀυϊ ἴῃς ἰεχὶ ἰ5 ἀουδῖίι (5εε ἮΝ ΕΒ. 
ἴῃ 52307.., ἀδὰ οἴ. ΟΒεγης, εαύνες αμὰ 2ιαίν). Ἡξετε ἴξ ἰβ υππεοεδδδγγ, 

ῬτΟΡΔΟΪΥ ἃ ρίοιβ.---ὅ. ἘΠ ογΥ; (ὃ τρίβολοι λον: οὐ ἐλέσεδες ; Ἐ, ἀγνια (ἰακίηρ 
ΤῸΣ 88 ΞΞ σἀέεἰα), 6 ν12Ὁ.) “ππαγές, ΞΞ οὴγ (7οὉ 189), τι δ οἢ 15 [με Ὀεϊζεῦ τεδὰ- 

ἱηρ; ΟΥ.  εῆ. ἄκανθαι. ΤὮε δεῆβε ἑδσγης ἴοσ ἢ τοδὺ μετ. Ὀς ἱπίειτεὰ ἴτοσω 

ΤΌΣ, τὰ. 42, ῥΡδγδ! ]εὶ ἴο πὰ το μελδοοῖς, τλδβο. ρα. ὍΣΣ οσουγα εἰβενθεσε 

ΟἿΪΥ ἰπ [οὐ ςὅ, ψβεγε ἴδε ἰεχὶ ἀρρεαῖβ ἴο Ὀε οοττυρὶ (οἴ. Βυάάς, “ήέοδ). ---- 
Ὦγε. Ὅ)ηΣ (ὑπαγε ἀγὸ ἀξάαενι), νυ βὶο 18 ἀρρτορτίαϊς ἀπὰ ββουἹὰ ρετῃ. Ὀὲε 
δαορῖεά, ᾿βουρὴ ὍὐγΣ ρῖνεβ ἃ ποῦς βδιἰβίαςϊουυ ραγαὶ ε! δπὶ ἰῃ ἤγδὲ ᾿ἴπα. -- 

6. Τῆε οουρϊεῖ ἰ5 ναπιίηρ ἰη ΘΒΑΝ, ἰουπὰ ἴῃ 23. 100. 147. σί,, πὰ ἰῃ 58, 
σεῖς ἰξ 15 δβοτίρεὰ ἴο Θ. --- Τῆς πίει Ἴπ ἱπ ΟΤ. -Ξ ἀξάέεαίε (ἃ Ὀυϊϊάϊηρ, 

Ὧι. 2οῦ τ Κ. 865 Κ 301 Πδη. 33) ἀπά, ομἷγ Βετῖε, σας. [ἴθ Ασδῦ., ἰὼ ἴῃς βεῆβε 
ξΖίνε Ἰναΐνῖηρ, ἐαβενγίερεε, τοιερα ἡμάρ»εερ (οἴ. ΕΒ. ὠναἶεντέα»α), [ες νεγῸ ἰ8 

ἃ ἀεποια. ἔγοτῃ 1)π (Ηεῦ. Ἴπ φασίαέε); 1815 βεῦβε ταν Ὀε βυρροβεὰ ἴο Ἴοτὴς 
ἴτοτὰ ἱακίηρ ἴῃς ραϊδὶς δ5 ἴῃς βεαὶ οὗ ἰδβῖς, ἢγβὲ ρῃγβίςδὶ δῃιὰ ἴμεῃ ἱπις!]εοῖμιδὶ 

(80 6«8. 7Άε:.), οἵ ἔτοπι ἴῃς γυϊάαπος οὗἨ δῃ δπΐπιδὶ ὈΥ ἃ ὑγίὰϊε ἰὰ ἴμε τοουϊι, 

5 ὃεε ἴῃς Ὡς, Κτ55, ϑαδα, [}τἢ. Εν, ΗΙ, ᾿ς. Εδυ55, 5. νὰ, ἘΝ. ας. 
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ος ἔτοτα ἴδε τυ θίης οὗ οΒΙἸάτεπ᾽ 5 ραϊδίεβ (τ ἀδῖεβ, εἴς.) 85 δὴ δεῖ οἵ ἰπἰτδ- 
ἴοι ἰπῖο {81} τεσ θετεδὶρ ἰῃ (με οἶδη; (δὲδ ἰδεὶ ἀρρεδᾶσε Ὀεξὲ ἴο δοοουῃὶ ἔος 

με ἵνο βεωβες οἵ ἴδε νετὺ ἱπ ΗςΌ. ---ΤΒε Ὁ Ὀείοτε ἽΡ) ΤΩΔῪ τεβυϊ! τότ ἴδε 
τοεδηΐηρ οὗ ἴδε υεγῦ ψέσε ἐνέδίαέον οὐ ἐγαίκμπέηρ (ἴο [με ς“Ἀ}14); οἴδετινίδε ἴὲ 

τουκὶ θὲ τεζασάεὰ 85 δἂῃ Αὐδτηδίδτω. --- ἘΠ Π28Ὸ 18 οταϊιεὰ ὉΥ Βὶ. 858 μβανΐῃρ 20 

δοϊεοεάεηῖ; Ὀυϊ ἰξ τείεις πδίυσγα!ν ἴὸ 5, --8. Ὦ ὙΓᾺΣ» ὍΣ; ἔος 3 (ὃ δες 

ἔργων», Ξε ΩΡ (80 Ὑ14.); Ετβηῖ., δεϊϊετ: Ὑυτῶρ ον. ἘΠ πῦ5'ν; Οσ. ΝΎν3". --- 
10. Θ τεδὰ γὺ Γ2 3Φ9»".---11. Ἐεδὰ εἰμεν νἼρᾺ ὍΓΟΘ ἹΣΤΌΝ ἣν» ἜΠΟ τσ 2. Ν 

ῬΌ, οἵ, νεῖ ἐγα:δροει οι, ΟΣ ὈτοΡ Ἱπὶ 30 Ὑ Ὁ 2πν. ὁ ἴῃ ν; σνα Ἢ 
(Οοἀά) ὥσνες (ΞΞ 1.) “δε δὲῥε οὐ ἐλοες τοὴφ ἰσνε (ΞΞ 7) “δε ἀΐηρ. --- 18, Ἐπ. τ 
τυ; Οτ. Ἢ ΥΩ ὃν; ΗἹ. ρὰ ἴου γγι. Ἐεδὰ εἰϊμεῖ “Ἢ ῬγῸ Ὁ τῖτν Ὁ (ΒΟ, 
Βονενεσ, ἀοες ποὶ οὔες ὁ ξοοὰ Ἴοπίσδαεὶ ἴο ὋΣ 33), ΟΥὍ ΌΡῚΣΣ Ἢ ὉΨ.--- 
14. Ἰλτνν; Οἵ. ὅν. -- 16. Ἦ᾿ ρον; τεδὰ ρεσᾷ. 1, [δου ρῺ τΒὶς ἰδ φταρίς ιν 
Ὡοῖ εϑεγ. 



ΠῚ. ΘΕΘΟΝΌ ΟΟΙΓΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΑΡΗΟΒΙΘΜΒ 
(ΧΙ. 17-ΧΧΙΝ. 34). 

Τηΐβ οοἸ]δοἰίοη οοηβἰβίβ οὗ ἴνο ραγῖβ, 227.-δήῖ, δληὰ 245. 5, τῇς 
βεςοηὰα δεΐηρ δὴ ἀρρεπαϊχ ἴο ἴῃς ἢσθι.0 Τα ΤοοἸ]]εςίοι ἰ5 ταατοὰ 
ΟΥ̓ ἄοπὶ ἴμε ρῥγεοςαϊηρ (το --22.) Ὀγ ἴῃς ἱπποάἀυοσίοι οὗ ἴδε 
δαῖμον (2217:.3) ἀπά Ὁγ 188 τἰ6 ργεῆχεα Ὀγ ἴῃς σοππυδῖογ (247). 
11 ἀϊῆετβ αἰϑο ἰῃ ἴοῆς δῃηὰ βίγιοίυσε τοῦ ἴῃς ῥγεσεάϊηρ οοἸἸεοτίοη : 
ἐς 5 ἰῃ ἴῃς ἔοτπῃ οὗ δῇ δα άγεββ ἴο ἴῃ ρυρ]] (το 15 οδ δὰ ἴῃς “σπ), 
ἷξ 15 ἱπιϊπιαῖς, ἀγρυμηεηίδιίνε, ἀδβοσριῖνςο, ἀπά ἴἰξ ἰ5 διτδηρθά ἰῃ 
ΒΊΓΟΡΙ65 ἰηβίεδα οὗ οουρ]εῖΒ. [ἢ ἴδε ἴνο ἰδϑὲ ροϊηϊβ ἰϊ ἀρργοδομθ8 

Βεη-ϑίγα. Τῆδ πιοσαὶ δηά γεϊρίουβ σοηϊεξηϊ ἰβ ἴῃς βᾶπι6 858 [δῇ οὗ 
τῆς τεβῖ οὗ ἴῆε Βοοῖ.0. Οἱ ἴδε ἀαῖε 5ες ἴῃε [πιτοἀυοιίοι. 

ΧΧΤΙ. 171-21. Το ἀὐίδοτ᾽ε ἱπίγοάποίίοι. 

Το Ῥεγβου οὗ ἴδῃς δυῖδογ οὗ 227-24 5 ἰ5 ὑπκπονῃ; δ 5 ὑσοῦ- 

ΔΌΪ ποῖ ἴῃς 8ᾶπι6Ὲ τῖτῃ ἴῃς δυῖπον οἵ 1ἷ-ο᾽5, ἴῃς βιίγυοῖυγο δηὰ 
τηδίογίιδὶ Ὀεῖπρ νον ἀἰβετγθης ἴῃ ἴμ6 ἴνο βεσοωϑ. τΤῆΐβ ἱπίτοάυς- 
Ὄοη αἰῆῖεις αἰϑὸ ἔτοπὶ ἴμαὶ (115) σῃϊοῖ ἰ5 ργεῆχεα τὸ ἴῃς δοὶα 
Βοοῖς --οἰς ἰδ ἴοσε ρεζβοηδὶ ἱπ ἴοῃςθ, δπὰ ἰ688 ἰαρί συ ἱῃ 5Ξιγ]ς. 
Τῆς δὐἴδον βρεᾶκβ ἃ5 ἃ βϑᾶρε ὙΠΟ 85 σοτιηροβοα οἵ οοἰϊεοϊεὰ ἃ 

Ὁοάγ οὗ τιᾶχίπιβ ψϊοἢ ἢα τοραγάϑ 45 οὗ Ὠϊρῇ ἱπιροτγίδηςα. 
Τῆς ἴεχὶ ἰ8 ἀουδίῆι! ; τῇς Οτεεὶς ἔογ ἀἰετα σοῃϑι ἀογα  ἔτοαι 

τὰς Ηδοῦτεν. : 
Τῆς Ηδεῦτεν τεδάϑ: 

17. Ἰποϊΐπς ἰμἷπε εας, ἀπὰ μεαγ ἴπε πογάβ οἵ ἴδς νίϑς, 

Απὰ δΔρρὶγ τὮγ πιϊπὰ ἴο τὴν ἱςπονϊεάσε. 
18. Ἐοτ ἴϊ ἴ5 ρ᾽εαβδηὶ ἴμαὶ ἴμου ἴκεερ ἴμεπν ἴῃ [ΒΥ αὐδάν, 

ΤΒαὶ {μεν Ὀς τεδαγ οἱ (ὮῪ 1108. 
19. Τδαῖ τὴγ τγυϑὶ τοδὺ ὃς ἱπ ὙδΆνε ἢ 

Ι ἰπεῖγαςι ἴΠ6ς ἴο-ἀαγ, [με α]8ο; 

20. ὈΪΐάΣ ποῖ ἐοτπιεεὶν (2) ντίϊε ἕος ἴμες 
[ὰ ρἰδῃβ ἀπά ἱςπονϊεάσε, 

Δ4:. Τὸ οδυδε ἴδες ἴο ἵκπον ἴδε γαῖ οἵ νοτάς οἵ τγαϊδ, 

Τὸ τεΐυγη δῆϑνευ, ἰσυϊῃ, ἴο ἰπὶ 80 5εο 5 ἰδ ςε ) 

422 
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17,18. Τῆς οχργοβϑίοη δὲς τοίδέ βδεῖιβ ἴὸ ὃς ἃ τπιδγρίηδὶ {{π|Ὲ 
(85 ἰῃ 2453) βίο μᾶ5 κοῖ ἱπῖο τῆς τοχὶ; τεϑὰ γην τοογς. ἼΠε 
ἀεϑβοτριίοη οὗ ζεεβ ζάονε ὉΥ ῥίαταρ 18 Ἰταρσοῦ δῦ ]ε ; [ἢ 8 ἴδγπὶ 
Ῥτορεην ἀεϑοσίθεϑ ἐποιυζαρε (30 ἴῃς νεγὺ ἴῃ 2), Ὀαϊ “ ἱκεθρίης " 
5 ταῖῃει ομδγαοιοσίζθοα 85 τῦῖβα ογ Ὀεηεῆοίαὶ (2. 41.5.2.). Τῆς 
Οτκ. μα ἴῃ τηῦ: αδῥέν τὰν νεϊκα “λα ἐάσω »παγεεί Ζπσιῖν “λα: ἐὰέν αγε 

“οοά, Ὀαὶ ἴμῈ Ρτοροσ οὐὐεοῖ οἵ ““ἵκῆον " ἰ5. “ Ἰῃϑισυσθοη " (τὖἢ 4). 
Ἑναϊά, θεῖος: σῤῥέν ἐὰν ἀεαγί το ξποινέάσε, δεεαμεε ἐΐ ἐς ῥίξαταη. 

-- 8ὲ γεαάν ἰ5 1. δε βχεά, φεέαῤῥελεα, τῷ τεδγ ἴοσ 56. --- 
19,20. Βγ τε “»-αν δάεε αδο οὗ ἴμε Ηδῦ. ἴ[ῃ6 βᾶσε ἀρρϑᾶτβ ἴο 
ἰπσπιαϊς ἴμδὲ 6 πδὰ ἰδυρῆϊ ΟἿΠΟΙ Ρεσβοῃβ δῖ ἃ ἰοσίμοσ [πὶς, δὰϊ 
ἢ ἄοεβ ποῖ θοῦ οχρίδίῃ 18. [Ι͂ἢ τῃς ,μογ»πεγν (Ὁ) ἴδετε 
πουϊὰ Ὀε ἃ τείδγεηςσε ἴο ἑοστηοτ ἰπϑίσυσου ρίνοη ἴο ἴῃς ΡΌΡΙΪ Βεγα 

δἀὐάτεββεα ; ἴῆς Ηδςς. νοτὰ πδὺ Ὀς ἃ ἔταρτηθηΐϊ οὗ ἴῃς σοιμπιοι 
ἐχργεβδίοῃ ἴοσ Μμορνπεγίν (τ. γεργάαν απαὶ ἠλε αν ὀφογε). ὙὨϊ5 

τοηάοσιηρ 8, ἰῇ ΔΩΥ 6856, ᾿ρΓΟῦ Δ ὈΪς6, ἔογ ἴῃ τϑάβο τῃδὶ ἴξ ἰηῖτο- 

ἄυςεβ ἃ Ξίτδηγε οοηϊγαϑὶ Ὀθεϊνγεθη ἴῃς ἰῃπϑίπιοϊίοη ΠΟῪ δίνεῃ ἴο 

τεδοὴ ἱπυαδὲ ἰῃ Ὑδηνεῖ, δἀηὰ (παῖ ἔοσγηλοσὶν ρίνεηῃ ἴο ἱταρατὶ ἴῃ 6 
ΠΑρϑοὶῪ οὗ δηβινγεσίηρ (ν.᾽). --- Τῆς Ηεῦ. πιαγρίη, ἰῃϑίεδα οἵ 5 
ποτὰ, [8 ἃ ἴδγτι τωθδηΐηρ οδέεεγς (2 ϑαῖη. 22} 2 Κ. η} οὗ Ε2. 
423.}), ΒΟ ὈΥ πιοβὶ ἰηϊεγργείεσβ, ἔτοτα ϑαδάϊα οὐ," ἰ5 ἰδίζθῃ 85 
Ξξε ποδξε (οσ, ἐχεείζηδ ταγίμρε, ἃ τοηάδγίηρ ΜὩϊο 5 πιϊδουϊ 

Δυϊδο Ὑ ἴῃ Ηδῦ. υϑᾶρε, δῃηὰ οδηποῖ δὲ οδϊθὰ ργοῦδθϊθ. 

Ἀεἰἴζβοῖ, ἴῃ βαρροτὶ οἵἉ ἰϊ, τεΐδετϑ ἴο ἴῃς ποδὲς φιέμρε οἵ 85 (πο ἢ 
δ ῬγΟΡΔΌΪΥ πῃ οττοῦ οὗ ἴοχί), ἴο ἴῃς γογαί ἀξὲν οἵ 745. 2, ἀῃιὰ ἴο 
ΡΙαῖο᾽βΒ μέρη ἡγεμόνες (7ῆνι. 91 4), τΞ “ ονετηϊῃρ ρονγεῖβ οὗ ἴῃς 
βου" ; Ῥυΐ πεῖῖΠοῖ οὗ ἴῃ656 τείογεῃοαβ ἰ8 ἴῃ ροἰπῖ, βίπος ἴῃς ἴοστβ 

“τογαῖ" δηὰ ““ρονογηίηρ " ἃτε ἐρὶ πεῖ8 οἵ ἴῃ 6 πουῃβ “ἴδυν " δηὰ 
“ραγῖϑ,᾽" ψῃϊὶς μαῖα ἴῃς νοτζὰ ογῆεεγ:ς οἰδῃὰβ δοῃς δηὰ υῃάεβηβδά, 

δηὰ τς ἀεβὶρπαιίοη οἵ ἃ τηαχὶπι 5' πρὶν 85 ἃ “ σδρίδίῃ ᾽᾿ (οσ, “ οἹἕ- 
οαΥ ἢ) 15 υῃοχαιαρὶεὰ δηὰ υπηδίυγαὶ. ---- [π᾿ ϑοῖὴθ Αῃς. τββ. 7 ἴῃς 
πογὰ ἰ5 τεπάετεά γεῤῴ (προ! Ἐλβηὶ ἐχρίδἰπβ 85 γείδττίηρ ἴὸ ἴῃς 
1», ἴῆε Ῥτορδεῖβ, δηὰ τ[ῃς Ηδρίορταρμα), ΌὉῪ [μὐἴδοσ, ἔγεεϊγ, σιση- 

ἡρέαϊν. ΤῊΪβ τεηάδγίηρ (της ἢ ΤΩΔΥ ρεσθαρβ Ὀς ἰάθη 85 -Ξ γέῥεαξ. 
εαὖν) 15 ἸΏι6 Πρ Ὁ] 6 ἰπ τῆς Οτῖς. ἰγαπϑίδιίοη (ἀν “ἄσιε ἡαπεεγίδε 

δλονι ίρν ον τἀγεεῦ), θὰς ποῖ ἰὼ ἴῃς Ηδεῦτεν. -- 31. [0 τὰς 

ΦΑΝ. Μίοδ. ᾿ς. ἢευβ5, ΕΝ. Κδιῃρ. α΄. { Οὐκ, ὅγε. Τασᾳ. ἴμι. 
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Ηεῦτεν ἴδε ἄτδῖ ἡγωζὰ Β δυρεγῆυουβ, ργοῦΔὈΪΥ ἃ φ'οββ. ϑιπυ Α Σ Ὶ 
τὰ Ἠὰ5 ὈδΘῺ τερϑαῖοα, ὈΥ 5οσῖῦα] δἴτοσ, ἰῃ βεοοῃὰ οἱ. --- ΤῊΣ 

εχρταβϑίοῃ Ὁ ἀΐρε τυὴσ τεραῖς τάδε (οσ, ἴῃ βοιης ἰδχῖβ, 29 Ζόσες τᾶ 

σομαὶ ἐλεε) σουἹὰ ΟἿΪΥ ὃς υπαεΙβίοοα ἴο τηδᾶῃ “ἴο [ὔγ ραγεὴῆϊ οσὐ 
ξυδτάϊαη, νῇο μᾶ5 βεηϊ ἴῃεε ἴο ϑ08οοὶ, δηὰ ἀεβίσεβ δὴ δοοουηῖ οὗ 

ΤΥ ῥγορσγεββ." ΑἔἊἀἑδΕα[ίεΓ β56ῆ86 5 ρίνθῃ Ὁγ ἴῃς Οτὶς. τεδάϊηρ “σ 
Ζλοφε τυάο φωεεον “δεε.5 ὍΘ Ρυρ]], ἃ8 βᾶρε, πουἹὰ ὃς οοηϑυϊοα 

ΌΥ ΠΙΔΩΥ ΡΕΙΒΟΏ5, δπὰ ἴῃπε ῥτγοοῖ οὗ [ϊΐβ πιδίυσὙ πνουϊὰ θὲ ἢ 5 
ΔΌΪΠΥ ἴο δηβγεῦ αᾳυεδίίοηβ σομοογηϊηρ ἴμῃ6 οοπάποϊ οὗ [1 ; οἷ. 
1 Κ. τοῦ Β5. 329. Ὁ 5. 85} 
Τῆς ἴεχὶ οὗ ἴῃε ρᾶβϑαρε ἢδ5 βυβεγεὰ ϑτεδῖγ ; ἴῃς (ον 

τὐδηβιδίίοῃ 8 δὴ δίϊεηρὶ δὶ 4 σεϑιογδίίΐοη οὗ ἴπε οσίριηδὶ. 

17. Ἰεπὰ της δἂγ δπὰ ἤεδὺ ΠῚ Μοσὰς, 
Απὰ ρῖνε Βεεὰ ἴο Ἰεαγῃ τίρῃι τΐησε, 

18. 80 Βαϊ ἴμοὺ τηαγεδὶ Κεερ ἴμετὰ ἴῃ τη, 
Απὰ [86 Ὀε τεδὰγν οὐ τὴγ 1108. 

19. Ὑδαῖ τὮΥ τγυδὲ τηᾶν Ὀς πῃ Υδῆνε ἢ 

Ι ἐδαοὶ ἴπεε τὰν πγοσάβ. 

20. 1 ντίϊε(}} ἕογ ἴβεο..... 
Ὑβαδῖ τὮγ Ρ]δπβ τηδῦ ὃς ἰπῖε ἰσεπῖ, 

21. 1 τεᾶο ἴῃ ες τοζάβ οἵ συ, 

ὙΤΒδὶ ἰοὺ τοαγεβὶ δηβνγεῦ τη 0 αυσείίοηθ [Β66. 

Οἱ τῇς οταϊβδίοη οἵ “ες τυΐξέ 5ὲς ἴῃς ποῖβ οἡ [ἢ 5 νεῖβε ἀῦονε. 72 
ἄξανη, ᾿ἴτ. ὁ ξπσιν (ν.11) 15 δἀοριοα ἔτοπι ἴῃς Οτεεὶς ; γήγλ Ζλέπρε 
15 βυρρεβίοα ὮΥ 235. Τῆς ἴοτπι οἵ ν᾽ ἰ5. ταίκθῃ ἴοῃῃ τὉ. Τῆς 
ἴογπὶ τυ» 2 15 ϑυβρίοίουβ, δίηος εἰβενῆογε ἴῃ ἴῃς ΒΟΟΚ [ἢς ἰπϑίπις- 
ἴοη ρίνοῃ ὈῪ ἴῃς 84ρ68 15 οσαὶ; Ὀυϊ οἵ, ΕςΟ]. 12, Τῆς νεῖ 5ιρ- 

ξεβι5 ἃ νΕΙῪ ἰαῖε ἀδῖε ἔου ἴῃς ἤηδὶ] τοοθηβίοη οὗ οὐγ ραβϑβδᾶρε. ΕῸγσ 
τῆς ποζὰ οπιϊτιοὰ ἴῃ ν. 351 οδὴ οὔ ἢο δπιδοηἀδίοη ; ἴῃς σομπθο- 

Ὡοη βυρβμεβῖβ ἃ νοσζὰ -Ξ- “" νῖβε σουῃ86] ΟΥ̓ ἰῃβί ποτ 0 ᾿᾿ ΟΥ̓ “δχοεὶ- 
Ἰεηῖ τϊηρϑβ." Ιῃ ν. Ὁ φύσης σπα Ζηποτοίαϊσε τὰν 6 αῃάετβίοοα 85 
Βεηάίδαγβ, τε ῥέσρις 9 ξημσοιοίξρε, οὐ ῥέαπς 5ε6 ποῖβ οἡ τ (ΕΝ. 

ἴδοτο, ἀυίδές) ; ψὸ ταῖρῃξ ρευῆδρβ σεηᾶεσ: δάαζ τὰν ἐσεησεῖς (ἴο 

οἴδοῖθ) γᾶν δε ἐμέεἠρερί. 
Νοιυν τ πδιδηίηρ τῆς αἰ βου 165 οἵἨ τῆς τεχῖ, ἴῃς ρϑῆεσγαὶ τπουρδι 

οἵ τῇς Ῥασαρτδρῇ 15 ρἰδί ἢ : ἴῃς Ῥυρὶ! 8 ἴο ἀδνοῖς Ὠἰτη56} ἴο βίυαγ, 
ἴῃ ογάοσ μδὲ ἢἰβ8 σοὶ σίουβ 11{π τᾶν Ὀε ΗΓΤΩΪΥ 6: Δ] ]5η6ἀ, δηὰ ἴῃδὶ 

8 80 ϑαρλά, Βδϑηὶ, Εν. Ὀς. ευβ5, Νον. Βίοϊκ. Εσδηκ. 
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Βε τᾶ ὃς δὶς ἴο ρίνε νίβε οουηϑεὶ ἴο ἴμοβε νψῇο 58εεὶς δάνίος. 
ἼὝΒε ἐχδοσίδοι ϑΌρροθεβ ἃ Ομ ΠΥ ἰῃ πῃ ἢ δίσαγ 15 να]υςὰ 
δῃὰ γγονϊἀδξὰ ίογσ : ἴῃεσε ἃσὲ ἴεᾶσβοῖβ δηὰ τεοοχηϊζεὰ Ὀοάϊε8 οὗ 
ἴσο --- ἰὰϊς ἰ5 ἴῆς 1 νβὰ τεργοαυοτίοη οὗ ἴῃς Οτεεῖὶς βοθοοΐβ οὗ 
ῬΒ]ΟΞοΟΡἢγΥ. 

ΧΧΙΙ. 11, 18. Ἐἢ σοσι, [πουρὴ ρίνεη ἰπ ἴῃς ι85., ἀρρεδτβ ἴο Ὀε ἃ ρίοις, ἃ 
τοδιρίηδὶ {]Ὸ, ρεγθαρα οὐ σίῃδ!γ Ὀοσπὴ; οἴ. 243, (ΒΒ δαβ ἃ ἀουδὶεῖ, οἣς ἔοστα 
(καὶ ἄκονε ἐμὸν λόγον) ΔΡΡΑΓΕΠΙΪΥ οπιϊτίαρ απ. Ἐδδὰ νγ3.. --- Βἢ ὉΡ) 3 ὭΡῸ; 
ὦ ἵνα γνῷ: ὅτι καλοί εἰσιν; τεδὰ ὈΛΦῸ τ» -ϑξ ὀεέάιεέ φἔεν αγε ῥίεατανμ, 

ες ἕλενι εἰς. -- Βὶ, ἰπηδετῖς Ῥλονῦ αἴ ἴῃς Ῥερί ποίην οἵἉ ν.1, ἀπιὰ πιαῖκες ν. 7. 18 
τηρ]εῖα; Ῥυὶϊ τὰς {τἰρὶεῖ ἴ5 ταῖμεν τὸ ὃὉς ἀνοϊἀ δὰ [μδῃ ΒοΌὮι ἰπ (5 ϑεσίίοι. --- 
19,90. ἘΠ πῆ ἣν οἱη γίεϊ4β ηο φοοά φεπες; (δ τὴν ὁδόν σου τηδῦ ὃς ἱπῖος- 

Ῥτεϊδιίοι, ἴς Ἔτι ἣν Ὀεΐῃρ οδιτίεὰ ονεσ (Τφετ) ἴο ἴδε πεχὶ ν. (καὶ σὺ); γεῖ 

ἴδε σομῃεοοι ἔλυους βδοῖὴς βυοἢ τεδαΐηρ, μετὰ. 2, -ῖκ᾿ θὺν, ο νον; 

ὦ τρισσῶς; Ἦ, ἐέῤῥῥείδεν, Φ(9) γον κῦϑῷ ὅγ. ΤΆς εἰαρδγγαβδιηεηξ οὗ ἴδς 
Οτἰς. τγαποϊδίοσβ δῃὰ ἐχρουηάετβ ἰ5 βϑβόνῃ ὉΥ ἴῃμε ναγεῖγ οὗ τεδάϊηρ ἴῃ ν..9. 5, 
οα ν δὶς 58εὲ Η-Ρ, [δ5. ἴα ἘΠ γιγ53 νὰ 8ῃουϊὰ ρεγῆαρβ υτῖτε Ὁ ἔοσ 3. --- 
Ιῃ Με, γα Ἦ ν-35 ἴδ οἰϊεὰ (ἀραϊμδι ἴῃς ργοροβαὶ ἴο οὰποηΐζε ἴμε Βοοῖς οὗ 
διδεῖ) δδ βΒῃονίηρ ἰΒαῖ ἴῃς ἴὔγες αἰνίδίοπβ οὐ τῆς δποῦ ψεῖε δἰγεδάγν πιδάς 

Ρ : ἄανε 7 "οὐ τυγέδερε ἑάγεε (Διὰ πΟ τους) --- 31. ἢ Ἵν; Ὀεῖϊῖες, ρεγμαρβ, 
ργν --- ἘΠ ΟΥΡ ἰδ ἴμε ρῖοεβ οἵ δὰ Ατδπιαίο- ϑρεακίῃρ βογῖίθε. (Φ οτοίξβ Ῥ, θυὶ 
Ἔχραπὰ: τδε ᾿ΐπε ὈῪ ἃ βεοοῃὰ οἴδυδε; 535 ἀρρεαΐβ ἴο δανε τεδὰ 9ρ φμέεί ἰῃδιεδὰ 
οἵ “ (Ρ'πῖς.), δἀπὰ ἴο πᾶνε [οἱ]ονεὰ 66 ἔγεεῖν ἴῃ ἰϊ8 ἰπβεγτιίοπ; Φ.Ξ, ἰμβεγῖ 1 
Ὀεΐνεεη Ῥ δηὰ "Ὡν. -- ἢ πθεῖΝ » ΔΠ4 50 4}} Κτ88. εχοερῖ δ; 6 τοῖς προβαλλο- 

μένοις σοι, ίος ὙὩϊοΟὮ [Αν. τοδὰβ τοῖς προβάλλουσί σοι, -- ἡ κθ". Βεαὰ 5ίηρ. 

κοι, 

ΤῊΕ ΜΑΧΙΜΒ ΟΕ ΤΗῈ ΘΈΟΟΝῸ ΟΟΙμ στον (223-24). 

22, 238. Αραϊπεῖ ὀρρσοβείου οὗὐ [86 Ροὺσ. 

22. Ἐοῦ ποὶ ἴδε ροος θεοδυϑε ἢς ἰβ5 ροοζ, 
Απὰ ὀρρτεβ8 ποῖ ἴῃς Ἰονν ἱπ ἴμς ψαῖε. 

23. Ἐοτ Ὑδβνεὰ νη]}} ρ᾽εδὰ τμεἰς ςαυδς, 
᾿Απὰ τοῦ τμεῖγ το Ὀετβ οἵ Ἰἰε. 

22. ϑυποηγιηουϑ, ἴεγηδιγ. 2220) (8ες το) δηὰ μευῖν (8ες 43) 
ἃ1ε ὮΕΙΘ ΒΥΠΟΏΥΠΙΒ, ὈΟΤΏ τοξειτίηρ ἴο Ρἢγβίοδὶ ρονετγυ, νῃϊοῖ οᾶτ- 

Ττε5 νι ἰς ἰονν ϑοοῖδὶ ροβί ἴοῃ δηὰ ἀδίεπορ εββηθϑβ (ὀέεσμεέ ἦξ ἐς 

2σογ). Οῤῥγεις, τ εγωσὰ, τξ “ τοῦ οὗ ρῬοβϑεβϑίοῃβ᾽" ΤὍδδ ραί ἰ5 
τῆς ρίαος οἱ ἀϊβρεηϑβίηρ ͵υϑῆςε; οἵ, τ 44. --- 28, ϑγποηγτηουϑ, 

ἴεγηδτυ. Οἱ. ἔχ. 22 3.35.5) 2,6 Ὁι, 24.577, Τῆς πογά τεηάεγεὰ 
γοῦ (ἀϊβετεηϊ ἔσοιι τμδὶ οἵ ν.3) οσουτϑ εἰβενῆασε ΟἿἹῪ ἰπ Μαὶ. 45 ἢ 
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(νβεσε ͵ Πμαυβεη Ὁμδηρεβ ἴῃς ἰεχὶ 80 ἃ5 ἴο τεδὰ χἀεσϑ) ; ἴϊ 
ἐχδοῖ τηδδηΐηρ 15 ποῖ οοσίδίη, Ὀαϊ βοῦὰς 50 ἢ 5686 45 “Τοῦ, ομδδῖ" 
ἷ5 δυψροβῖεα Ὁγ ἴπε οοῃῃθοίοι. 

94, 25. Αραϊηεί μῬδδαεϊομδίθαοε. 

24. Οομβοτῖ ποῖ Ψ] ἢ ἃ τῆδῃ χίνει ἴο δΏβοσ, 
Απὰ γρὸ ποῖ ψἱ ἃ ραβδίοῃμαϊε σωδῃ, 

ἃς. 1,εβὶ ἴδου Ἰεᾶγῃ Βὶβ 85, 
Απὰ δεΐωρ ἀεβίσαςτοι οὐ ἔἈγβεϊῇ. 

24. ϑγπμουγιίωουβ, ἴεσηδιγ. Ορμρογί ποῦ τοὐζά (οτ, ὅε πού γιεμδν 
τοὐἹὰ) τῷ γο ποί το. Οἵ. 155. -- 3ῶ5. ϑίηρ!ς βεηΐεπος, Ὀἰηδιγ- 
ἴεγηδιγ. ζΖέαρη (Ξ σεεεεέοηι ἐλγεεζ 19), ἃ ἰαῖς, ροεῖίς πογὰ ; τᾷἢς 

βἴδιῳ 5 ἰουμὰ εἰβθνεσγα ΟἿΪΥ ἴῃ ἴῃς οαυβαῦνε ίοστ, ΞΞ χαεὰ (]οῦ 

15 4255. 4.}}) -- ἤγαγε 16 ἴπε τεδάϊηρ οὗ ἴπε ΗδςΌ. τηατγρὶη ; ἴῃς 
τεχῖ ἢδ5 04}. ---- Φεείνμεήοη ἰ5 τ. σ᾽ σπατγέ, ΜἈΪΙΟΝ ἰ5 Ἐχρίδίηθα Ὁ 
ΒΟΙῚ6 " 45 - ἄἤσηρέγ, Ὀυϊ ἴῃς δυρραδβίίοη ἴῃ ἴῃς ποσὰ ἰ5 σταῖμοσ ἀξαδὶ,; 
866 12} 111} 147 29. ΑΠΡΕΓ ἰ5 ἀεποιυησεά ποὶ 45 ἱπιγηοσαὶ, Ὀὰϊ ἃ5 
ἰη)υτίουβ; ἴῇς οὐνίουβ ἱταρ] Ἰοδοη, πούγανεσ, ἰ5 [πδξ 1ἴ 15 το γα! ν 

Ῥαᾶ. Τῆς ἀεβίσυαοτίοη (οτ, ἄδηρογ) οουλεβ τπγουρῇ ἴῃς νἹοϊδίοη 
οὗ μυπλδῃ ἶδνν, τ ὨΙΟἢ τς βᾶσε ἀουι1655 τεραγάβ 85 150 ἀϊνίης ἴδῃ. 
ΟΥ Β5. 815}...  ΒΙΟΚΕΙΙ (ν.3Ὁ. 32); μα δὲ ποΐ γγείεμ ον τοίὰ α ρα:- 
σοηαίς πάη, ἐκεί Ἰάοω ρεί {πη ἀΐξ τυαγ, ἴμαῖ ἰ5, ἴῃς ἀεβισυσθοῃ 

οοτλεβ ἔτοτι 5 ρδϑβιοηδῖε νἱοΐεπος (8ες Β5. μιόδ ςμβ.) --- Ὀυϊ τς 
Δηβἰδίίοη 15 Ἰεχί σορταρῃοα}ν ἀουδιιϊ. 

260, 27. Δικαϊπεῖ φοΐπρ' δοσΌ ΣΙ. 

26. Βε ποῖ οἵ ἴμοδε ψἢο ρ]εάρε ἰδετηδεῖνες, 

ΟΥὁἨ ἴδοδε νῆο ἃσγε βυγεῖγ ἔοσ ἀεὈ. 

27). Του Βανε ποὶ ψβεγενα ἴο ΡδῪ, 

ΤῊ Ἀεὰ “}} Ὀς ἴδκεὶ ἔτοπι υπᾶετ ἴδες. 

20. ϑγποηγιωουβ, Ὀίμαιγ. ϑϑι παΐσ οδυϊίοηβ ἰπ 6 11} 1)}} 20Ἁ 
Ῥκάρε τλεονεσεῖνες ἴ5 1. εὐνέξε λαμπάς. ΑΑγε τωγεῖν 70» ἀδδές, ἔϊ, 

ὀὲπά (οτ, φερε) Ἰλενισοῖνες 707 (οἴμιοσ ρεσβοηβ8,) ὥαπε.--- 37. 5.5- 
ξἰε βεηΐθπος, Ἰδσηδυ (οσ, Ὀὲματγ-ϊογηδιγ). ΗΖ Ρ. : τον «λον 

οηέ (οσ, ἀὲ) ἐαξε ἐὰν δεά εἰς. ἢ τῇς τὐῖν 15 Βοσῖ 8] τερεῦπιοη (αϊτο- 
Ετᾶτα) ; ἴῃς αυεδίίοῃ πνουἹὰ θὲ ἀρρτορσίδῖες οὐἱγ ἱξ ἴὰς ἄγβι εἱ. 

Φ Ἐπ. Ἀευ5ς, 
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ψεῖε οὐεὰ. Οὐ ἴδε Ἰεραὰὶ τίσι οὐ ἴῃ ογθάϊτοσ ἴο βεῖσε τῆς 
ἀεθιοι5 Ὀεὰ 9ες ῃοῖεβ οὐ ἴῃς οουρὶεῖβ οἰϊεὰ ἀρονς (οἢ ν.3). 

28. Εἰροῖε οἵ ῬΙΟΡΟΣΊΥ. 

Ἀξκσζοους ποῖ ἴδε δροίςηὶ ἰδ ἀσοδεὶς 

ΝΒ ἢ [γ ἐδίδετ κεῖ ὑρ. 

«ῬΑΤΌΔΙΥ βυμοηγτοουβ (βεοοηά οἷ. ἐχρ]δίηβ ὑσεάϊοδις οἵ ἤγβὶ ε].), 
ἸΕΓΏΔΙΥ. Τῆς οουρϊεὶ ἰ5 5ι05ιΔητ4}}γ Ἰἀεπῆςδὶ ἢ Ρασὶ οἵ Ὀι. 

19. ΑΒ οἰ ΠΖΘΏΒΗΙΡ δηὰ ἃ βῃιᾶγε ἰῃ ἴῃς ρχοϊεσϊοῃ οὗ ἴῃς {τ 4] ογ 
ὩΔΌΏΟΩΔΙ ἀοἰ Ὑ πεῖς σεζασάθά, διηοης δηςσίεηϊ ΡΘΟρΪε5, 85 ἀερεπά- 

ξηϊ οἡ ροεϑβεβδβίοῃ οὗ ἰδηά, Ὀουπάδγιεβ ψεῖς ἰγοδῖεαὰ 45 βασσεά, δπὰ 

ΜοΙῈ ῥἰδοοὰ υηάογ (ἢς ῥτοϊδοϊίοη οὗ ἀεί[ϊε5 (Ζευβ Ηοσίοβ, Τετῖ- 
τοϊδυβ εἴς.). Τα Ἰαπὰ οἵ ἴῃς Ροοσ ννἂβ οὔϊξῃ Ἑῃοσοδοῃδα οἢ ὉΥ 
δε σοὶ δηὰ ἴῃς ρονοσῆ] (1 Κ. 21} Ηοβ. ς᾿ 15. κ᾽ τ. 2717 70Ὁ 
2142). ὙΤδε δηὔαυυ οὗ ἃ Ὀουπάδιγ- πε (Ξ- σπάνια») ρανε ἰἴϊ 
Βρεςὶδὶ βαοσεάμῃεββ. (Οἵ. ποῖς οὔ 1:5, ἀπά βες 23", ψὨ]Οἢ 5 ἃ νατὶ- 
διίοῃ οἵ τι ϊ5. σουρΙεῖ. ---- ΒΙοἶκ6}} οὐηἶβ τῆς σουρ]εῖ 85 ἃ βῃοτγίεηεά 

ἕοσῃ οἵ 23), νυ] ἃ ρίοββ (1ὰς βεσοῃὰ ο].) οἡ σηρείξηηΖ ἴδ κεη ἴτοπὶ 
Ἀῖ. τ9}" (Ἰπ ψϑίοι τῆς Οτῖς. μΔ58 μὰν μαδλογε Ἰηβιεδὰ οἵ ΗςΡ. 212) οὗ 
φἰά). Ιὰ ἰδ πιὸ ἴῃαὶ να Ἔχρεςῖ ἃ βίτζορῃες οὗ ἴνο Ἷουρ]εῖξ ἤεσς, 85 
δἃῦονς, δηά τῃδτα 15, ρεσῆδρβ, ϑοῖης ἀογδηρειηεηῖΐ ἰη ἴῃς ΗδΌ. ἴοχῖ. 

τος ἀρ φ σὶ 

429, Ῥταῖρο αἵ ϑαείποοα οαρβοίίγ. “ἢ ̓  
ϑεεεῖ ἴμου ἃ τδη Ἐκ 1] ] ἰῃ 

Βείοτε κΐηγε ἢς 5}4}} εἰδηὰ, 

Νοὶ εἰδηὰ Ὀείοσε οὔδουσε τρθῃ. 

ἀνθ ττ ἜΣ 

Τῆς τρ]εῖ ἔοστη, υπυδυδὶ ἰῃ ΡΓ., Ρεσθαρβ ἱπάϊοδϊεβ ἴῃς 1085 οὗ ἃ 
Ἦπε. δα γμδ, 45 ἰῃ ΕΖ. γ") ἡ 4:2; τε ΗδΌ. νυοσά τηδὺ αἷϑο ὃς 
τοηάετοὰ φνΐεξ, τοῦ, διὰ 950, ρβεσῆδρϑ, δνδάψεη (ΕΝ.), Ὀαῖ τῆς 
ϑυξρεβίίοη 18 σαῖμεῖ οἵ τεδάϊηςββ δηὰ 5311}. δλσμα ὀφογέ Ξε ἐπ 2 
“ᾳλε τεγυῖεε Γ΄. Οὐδέν; ἘΝ. νιφαρ. 

848. Οὐ ἴδε τοεδηΐηρ οὗ »3Ρ οἷ. σες. 73ε:. απὰ 1δὃϑ. 1π Ατὐδῇ. ἴῃς εἴει 
ΞΞ ἀέσρν, ἴα Ασατὰ. βα Ἀγνεῖν. ῬοβδῖΥ τνὲ βῃουἹ]ὰ τεδὰ 30}; ἱπ Μαὶ. 233 ὅ 

μὲ5 ἐπτέρνισε, -ΞΞ 3». 98 ν»ὺὸ ἐαξε γευενρε, Ἦ, εονίψει (Ξ σαν 92). -- 
81. Τῆς ἱπἴεττοξ. ἴῃ ὃ ἰδ ποῖ ρίνεη ὃ δϑδ. [τ ἘΠ τοῦ τε Ὁ" δεεῖαβ ἴο θὲ 
ἀϊιίορτατ οἵ ῥτεοεάϊηρ 00 (18 ου05).---898. Ἦ τκ γτ; (ὃ ὁρατικὸν ἄνδρα, 
τὸ γητὶ θῖν (7ς.). --- ΒΙ. τοῦκες ἃ οουρ]εὶ οἵ 5 ὮΥ ἱπρετείῃιρ 2 δεν ν'ν. 
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ΧΧΙΠΙ͂. 1, 3. ἀοοὰ τιδπποσα δἱ ἃ κίηρ᾽ε [Δ 0]9.--- Τῆς αυΔ- 
τδίῃ ἰ5 ἃ βἰηρὶς ϑεπίδηςς, ἴδΓΏΔΙΥ. 

1. Ὑ εη ἴδου 5ἰτεπὶ τὸ δαὶ νυνὶ ἢ ἃ γυϊοσ, 

Οοπβίάος να }} τἢο ἰ5 Ὀείοσε ἴδες, 

2. Απὰ ρυὶϊ ἃ ἱκηϊξε ἴο ἴῃγ [Βτοαῖ, 
ΠῚ δου θὲ ἃ πιδῃ οἵ φτεαὶ ἀρρεῖϊϊε. 

Ιΐοης ὃὉς ἰῃ ἀδῆρετῦ οἵ Ἔχοῦββ ἴῃ δαϊΐηρ, οὔς τηῦδὶ Ὀς 56υοσεῖὶν οϑιι- 
του ---- δηγιπρ Πἶἶκο νόσον Μὶ} ἐχοῖῖς τς σοηϊοτηρῖ, ἀπὰ Ρεγ- 
μᾶρβ ἴῃς Βοβε!γ, οὗ ἴῃς τυ]οτ." --- “ Τὸ ραΐ ἃ ἰκηϊίς ἴο ἴῃς (τοδὶ ᾿ 
5 8814 Ὁγ ΕἸείβομεσ ἴο Ὀς ἃ ρσονεσθϊαὶ Ἴχργεββίοῃ ἴοσ 561{-τεϑίσαίῃϊ : 
ΟὨςδ, 88 ἰξ νψόγο, [ἢγεδίθηςβ ἴο Κὶ}} οῃ θ᾽ 5 56εἰ [ἢ οἣς πυβθοδανεβ. --- [ἢ 

νι τ ΤΔῪ τοηάεγ: ἐγ όσω ἀαῦε ὦ κγεαΐ σῤῥεδ ες (ου τιῖ5 ρατιίςυ- 
Ἰᾶτ οοοαϑίοῃ) ; ἴ8:6 τηοσδὶ 8 ἴῃς βᾶῖηθ.0 ἴῃ ν.} 111. : οποία ἀένε 
«υἦο εἴς. ὍΤμε τεπάογίηρ τὐλαΐ ἐς δρίογε ἐλέεε (ΞΞ τἰῃς ἀ|5:65) 15 

Ῥοβϑβ:0 16 --- ἰξ σουἹὰ επ]οΐῃ ἃ νεῖβε Ἵσποῖος οὗ (οοά --- Ὀυϊ ἰ5. 1685 
ῬΙΟΌΔΌΪΕ ἴμδῃ ἴῃς οἴπογ; ἴξ 8 τῆς τυϊεγ ἴμδὲὶ τῇς ψυσϑὶ τηῦϑὲ πανὰ 
ἴῃ τοὶπὰ, Τὸ [ἢ 5 ἱπιεγρτείδιίίοῃ ἴἃ τῆ ὃς οὐ]εοϊεά ἴμδῖ ἴο 
ἀεβοσίῦες ἴδς τυΐοῦ 8 Ὀείηρ “"ἷῃ ἴῃ6 Ῥγεβθῆσθ" οὗ δὶ8 ρυεβί 15 
ὈΏΒΘΘΙΩΙΪΥ -- Τα Γ ἴΠ6 ΘΧργδβϑίοη 5δουϊὰ ὃς: ἐρμρεα ἐμ τοσοῦ 
2γερεμες ἑλοι αγί (30 Ετδηϊ.) ; γεῖ 566 δη. 1853, θεῖα ἰἰ 15 βαϊά 
(ἰὰ τς οοττοοὶ ἰςχῖ) : σμά Υαλινεὰ τοας «6 τἰαπαάΐηρ δέον 
Αὐγαλανι. Ὅς τοοάδγῃ σουσ! 6855 οὗ Ἔχργεββίου ἀρρθᾶτβ ποῖ ἴο 
ᾶνε ὃεεη ἴδ ταὶς ἴῃ ἴὰς ΟἿ.. {{π|68. --- ΕἸνα]ὰ : φόσιε τοῖὴδ ῥμ ὦ 
ἀμί ἐο τὰν Ἰἀγοαί (ΞΞ τ Ὁπηρ τυΐη οὨ ἴμγ8ς 10) ἡ} φάσμ γίνε γε 

γείπ ἐ αδεέγε (ἴμαὶ ἰ5, 1{ τῃς ἀνατίοίουβ τυ]δῦ ρεγοεῖνα ἴδδὶ τῃοὰ 
ἴοο τί δνασίοἰουβ) ; δαΐ 1τῃ͵]5 ἀο68 Ὡοΐ 90 ψγὰ]] δοοοσὰ νὰ τῆς 

Ρίδος (ἴῃς ἀϊπηοτ- 10 ]6). ---Οἴ, Β5. 415. 
Ιὼ ἰδς Ηδςῦ. (Ο]]ον5, ἃ5 ν.", ἰὰς. σουρϊεῖ: 

Ῥο ποὶ ἀδεῖτε δἰς ἀδἰπεῖο, 

ϑεείηρ [τ 15 Ὀγεδὰ οἵ ἀεςεῖξ. 

Τ Ια ἀρρδᾶγβ ἴο ὃς ουἱ οὗ ρΐδος, βίος ἴῃς ροίηϊ ἰῃ [ἢς ῥτεοϑάϊηρ 
αυδίγαϊῃ ἰ5 σοπῖσοὶ οἵ δρρεῖϊϊζε, δηὰ ποῖ ἰγεϑοῇθσυ ΟΥΓ ἱῃβ ΠΟ Ὑ οἱ 
ἴῃς ρατὶ οὗ τῆς Κίηρ. Τῆς ἤτϑβι οἷ. ἰ5 ἰἀδητίοαὶ πεῖ βοοοηὰ οἱ. οὗ 
ν.", γεγο ἰτ 8 ἀρρτορτγίαϊβ, δῃὰ ψἤδησς τ τῇᾶὺ ὉΥ τηϊδίακε μάνα 

«(΄ Ῥηξθς Ῥαδργγυϑβ, ϑεςῖί. 2 (ἰγδηβϑίδίεὰ Ὁγ Οὐ Ὦ, ἰῃ Ζιό. οὐ κε Μ ον Ἰα᾽, δε 
Ζ1:., Νοϊ. 13), δοὰ Μαίδα. 
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ξοιῖ ἴο τι:ϊ5 ῥἷδος (80 Βίοϊκε}}). Τῆς βεοοπά οἷ. 4150 15 τηϊϑρίδοεὰ 
--ἰἂς 5ἰηρ. ἐξ ἀοε5 ποῖ δοοοτὰ πὶϊῇ τῇς οἷυὰ. ἐσίρδές. ΒΙοΪΚ ΟῚ] 
ΡΙδςεβ ἰὲ δεν ἢσγβί οἱ. οἵ ν." --- 3γεαά ο΄ ἀξεεὶ! ἰ5 ἰοοά οἤεγεὰ πιὰ 
ἀεδοεῖτδι! ρυῦροβα. Οἱ. δδἔῦγζε Αδοίά, 2,.4.: “Ὅς οδυϊίουβ ἴῃ ἰηῖογ- 

σουτϑα πὶ ἴἢς ῥονγεγι] ; [ΠΟΥ ἅγα ἔπ ΘΠ ΟὨΪΥ 80 Ἰοηξ 45 [Π6γ; 
80 δὲ πηδῇ ἴοσ ἴμεῖγ ον ἱπίεγοϑῖβ." 

4, δ. Αφαϊπεὶ δηχίοίυ ἴοσς τοδὶ. 
4. Τοὶϊ! ποῖ ἴο τᾶς ἴδ γβεὶ τς, 

Ετοτὰ βιο ἢ ἃ ἐρυγροβε" ἀεδίδὶ, 
5. Εοτγ τί 685 τιδῖκοα ἰϊϑεῖ νη ρβ 

Ἂς δὴ εαρὶςε ἴδαϊ πεανεηναγα ΗἹς5. 

4. ϑγῃοηγπιουϑ, δίπατγ. ΕἾγθὶ οἴδυϑε : κτμακα ποῖ τραγίϑομηα 
«ἤοτι (ΞΞ ἴᾶκε πο ραίῃ8) ἴο Ὀδοοῃς τίοἢ,᾿ τιμαὶ ἰδ, ἰξ 8 ποῖ νογῖῃ 
τῆς ττουῦ]6. Τῆς βεοοῃὰ οἱ. 18 ᾿ἰϊ. γον τὰν τοίρίονι (ον «»α᾽- 
σἰαπάΐηρ, οὐ ἐπέσζέρεποο) ἀδεῖε (ΚΝ. ἐεατε ον έηε στρ τυξεἰο»), 

ὙΠ ἢ ΔρΡΡΟΔΓΒ ἴο 880 ἴμαὶ ἴῃ6 τηδὴ δοὶ 5 ἰΐ νυῖϑε ἴο ψεῖ τίσ μαβ ; 

1015 15 ἃ βἰῃρ!]αγ ἑοτπὶ οὗ Ἔχρσζεβϑίοῃ, δηὰ 8 οθσϊδίη!υ ποῖ ἴῃς ροίπὶ 

οἵ ἴῃς οουρ]εῖ. ϑοιῖα βυοῇ ἴθτηι 45 ῳγῥοϑέ ταυβϑὲ ὃς υπάοτεοίοοά. 
-ὅ. Τῆς ΗΘΡ. ἰεχὶ 15 ἴῃ ἀἰδοτάοσ: 11. σλαν λήπε εγε ν Ὁ (οτ, 
95) ἐν, σπά ἐξ ἐς ροηδ (τ. ἐς ποῦ ὃ (οτ, Ηδξδ. πιᾶῦρ., νεαξε φλιήμε ἐγὲ 
ν ὦ ἐξ εἰς.), ον ἱὲ στεωγεαν νιαξές ἐξεῦ τοίηρε εἴς., ἴῃ ποι τη 6. 
““ ἡγίηρ οἵ ἴῃς γα 18 ΔΠ ἱπιροβϑβί]ς ἐχργεββίοη, δηὰ ἴῃς ἐξ μᾶ58 πὸ 

δηϊεσοοάοηϊ. Τῆς ἤτϑὲ Μν ἀρρθᾶδγβ ἴο ὃς ἃ βουῖδαὶ Ἰηϑοσίοη ἤότῃ ἴῃς 
ὩΘΑΙΥ ἰἀεηοδὶ ἔοται (,Μ͵65) αἱ τῆς ἐπὰ ; ἴῃς ἐχργεβϑίοῃ δλέμέ ἐγέ 

(ὦ) οη ἐ|, σμϑπδ ἐξ ἴς ρορδἰβ ἃ ρῖοβ8 οἡ ἴα σουρὶεῖ (ἀδϑοπδίηρ ἴῃ 6 
βεειηρ ομαγδοῖοσγ οἵ τίς 65) --- οἷ. ]0Ὁ γῆ; ἴῃς σεενγεδν ἰβ ταὶϑ- 
υτηρ οὗ ἴῃς ποτὰ ἴοσ γίεάεσσξ. Τῆς οουρΙεῖ, ἴῃ ταεϑβίογεά, 

ἜΧΡγαβ568 51 ΠΡῚῪ ἂδπὰ εβεοινε!ὶν [πὰ γτεάϑοη ΠΥ οὴς 5ῃου!ὰ ποῖ Ὀς 
δΔηχίουβ ἴο ὃ6 το. Τῆς τεπάοπηρ οὗ ΕΝ. : τοὴϊί ἥᾶσεε “εὐ τἀΐμε 
ἐγές ὠῤοη Ἰλαΐ τολίολ ἴς ποῦ 5 ποῖ ρεγπτῖεα Ὁγ ἴῃς Ηδῦ. ; 366 
ἘΝ. τηαγρίη, νίεσγε ἴῃς οοττοοῖ ἰγαῃβίδίομ 18 ρίνθη. 

8-85, 35. ΤῊΘ πἰφφατὰ!γ (οτ, ομαν!ε}) Βοσέ. 
6. αὶ ποῖ ἴῃς Ὀτεδὰ οἵ ἃ εἰφρακὰ, 

Απὰ ἀεϑίτε ποῖ μἰ5 ἀδἰπἰῖεβ. 
γα. (Ὁ) Εοτ δβ με ἀεαδὶβ νεῖ εἰπιϑοϊί, 
ἡ. ὁ. 80 ἢς ἀεαὶδ νῖϊὰ ἴλος (2). 
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ἢ... “ Ἑαὶ διὰ ἀσίηὶ," ες δᾷγς, 

ἡ 4. Βυὶ Βὶ5 Βεατῖ ἐξ ποὶ στ ἴδες. 

8.5. ΤΈῊς τοοτεεὶ ἴδου εαἴεξὶ ἰδοῦ τουδὶ ερὶϊ οὐ, 

3. Ἐὸος ἴξ ἰ5 Ὀγεδὰ οἵ ἀξεςεῖϊ. 

4. ϑυποηγμηηου, ἰεγηδγγ- Ὀἰηαιυ. διέρρανγ ἰδ ᾿ϊ. α »νιαπ 97 εὐὴ ἐνε, 
ἘΠματυτεὰ, υηροηοτουδ, ἱπποβρίίδϊς ; [Βς ἐχργεββίοῃ οοοὺσβ ἰῃ ΟΤ. 

ΟἿΪΥ Βεῖὸ ἀπὰ ἰῃ 285 (οἴ. 22); 58ὲεὲ ἴῃ δἔγάε Αὐδοίὰ ς, τ3 ἴουσ 
εἶλββος οὗ [86 “ εν]]-γεὰ."  ὙτΤῇε ἐγ)έ τεργεβθηῖβ ἴῃς ἴοοκ υτ 
ὨΙοἢ ΟἿς τεβᾶγαάβ τηθῃ, δηὰ ευΐ (οτ, δα) ἰδ β' υρὶν ἴῃς ορροϑβίϊε 
οὗ φοοὰ δηὰ Κιπά. [Ιη ουὖζ οουρ]εῖ εἰἴπεν πῴργαγα οὐ ἐἀπμγὶ βυϊῖ5 
τὰς οοπηροζίου. --- 7. Τῆς ΗΕ. οἵ ἴῃε ἤχβι σουρὶει (τῆϊο Πδ45 
ἈΡΡΆΓΘΏΓΙΥ ἰοβδὶ βοπ)Ὲ ποσὰ οὐ ψοσὰ8) Βαγαάΐν δά πϊῖα οἵ ἃ ϑαιἰϑίδε- 
ΟΙΥ ᾿ταῃβἰδιϊίοη. Τῆς σοηάοπηρβ: 4’ ἀξ γεεξοης τού ἀὐρσε 
(ϊ. ἐπ λὲς “σμδ), δο ἐς ἀφ (ΕΝ.) ; ας οπξ τυλο γεεζοης εἰς. (Ὠςε. 
Ἀρδι155) ; ας ἦε ἀσα “δεξάεά εἰς. (ϑαΔα.); αγεν ἀξ λας γεεξοπεά ἐκ 
ἀΐς (μέρρανγ αν) «σε, τάδε ἀξ σαγς ἐο τἄεε εἴς. (Ετδηκ.) νε 20 πδῖ- 
ὉΓΔΙ 5εῆϑε, δῃὰ ἀο ποὶ οοπηξοὶ ἰπειηβεῖνεβ ψ τ τῆς οοηῖϊοχῖ ; ἴο 
ἀεβοσῖδς ἴῃς σμυτ] 5 ΡῚΥ 85 ἃ δου διίηρ ρεσβου, Ἰοοκίηρ δῆεγ ἢ15 
οὔπι ἰηιεσοβῖ, ἰ5 ποῖ ψδὶ γε δχρθοῖ, ΟΣ που]Ἱὰ τἢϊ5 Ὀς ἃ πδῖυγαὶ 
ἯΔΥ οὗ ἐχρσοββίηρ ἴμδὶ ἰάεα. Μοξεονεγ ἴῃς ἰγδηῃβίδιίου γεξοη 
(ἀεηνοὰ ἔτοπι ἴῃς ἰδῖοσ εν βῆ υ5456) 15 Ορδθὴ ἴο ἀουδῖ. Βίοϊκε]] 
ΘΙ ΘΠ Ω8 50 85 ἴο τοδὰ : ,“η0», «εὔβδελ αμαὶ εαὐσμίαδίηρ ἐς ἀξ ἐμ σοι, διε 
τοὐὰ ἀὲὶς ἄρῥε ποῖ το ἐς ἦξ, ἰὰ σὰ ἴῃς ἴνο δάϊδοῦνεβ ἃγὸ Ὀοϊὴ 
ἀουδιι!. Ῥοββιδὶγ : ,ην ποί ἂς ἀξ ἐς τοὐτὰ λὲς ὥβε, τσ ἐς ἀφ ἐπὶ ἀὲς 
σοι; οἵ, ον διἰμέάμεες ἐς οπε λὶς ἄῤε, διε ἐπ ἀὲξ σομἶ δέ ἐξ ποί “ὁ; 

ΟΥ, ἃ5. ἴῃς νεῖβα ἰ5 τοηἀογεὰ δῦονε: “ἢς ἀεδ]5 ΒΕ ΠΡῚΝ ἢ τῆς, 

85 τὶ Ὠἰπι56}.." --- 8. Αςοοτάϊηρ ἴο ἃ ροβϑβίδϊς τεηάετίηρ, ἴδε 
βᾶσε, Ἑσοπιϊπυϊηρ ἴῃς ἱπὐαποιίοη (ἴεν ἐσ ποῦ), Ὀ1458 ἴῃς ρυεβὶ “βρὲ 
ομΐ, ἃ8 βοιμείῃίην οἰεηβίνε, Δὴγ »εογεεί (ΞΞ ΔΏΥ 5818} 11) νὩϊ ἢ 
δ ΠΔῪ δᾶνο δδΐθῃ ; δυῖ ἰζ 15 ῥΙο Δ ΟΪΥ Ὀεῖῖεσ ἴο ἰγϑηβὶδῖς ὈῪ ζάσε 

γε (οΥ, τοί “9ὲ} ομέ (οΥ, τορι 4) τῇς αἰδρυβιηρ τηογβεὶ 
πο οἤξεηαθ ἴῃς ἰΔϑῖς ογ ἴυσῃ8 ἴῃς βἰοιηδοῆ ---- [ἂς νϑτὺ ν}}} 1ῃθῃ 

ἀεβοσίδε 5ἰ Πρ] ἴῃς τεβϑυϊ: οὗ τῆς εαἰίηρ. ---- ΑΒ βεοοηά οἷ. ἴτε ΗςὉ. 
Μιᾶ5: σμα τάσις τοὴδ ἴστε τὰν έεαταπέ τυον ἐς, ἃ βιλϊετηεηῖ ψὨο ἢ Πᾶς 
ΟἿΪΥ ἃ (ἰαγίεϊοῃεα τεϊδίίοη ἴο τῇς ρῥτεοεκάϊηρ Ἵοοῃϊεχὶ (ἰξ νουϊὰ 
τρθᾶῃ ἴπαὶ τῇς ρυεδὶ μδὰ τἤτγονγι ἄνγαΥ ᾿ΐβ ἀρτεεαῦὶς σοηνετβαοη 
οΓ ἷβ τηδηϊκβ ὁ ἴῃς Ποβῖ), Ὀυϊ σοῃηδοῖς ἴα} παῖυγα! ν ἢ ν.), 

ἴο νῃϊοἢ 1 Βῃου!ὰ Ὁς ἱταηβίεσσεα. Ὑγηιαῖ νε ἤεσε Ἴχρεοῖ ἰβ5 ἃ ᾿ἴπς 
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ἀεβοσιδηρ ἴδε αἀἰδρυκίηρ σεογεεί, δηὰ 1818 ΤΩΔῪ ρεῖθρα Ὀς ξίνεῃ 
ὮΥ Ξεςομὰ εἰ. οὗ νι: ἐὲ ἐς ὀγεαδὶ 47 ἀξεείί, ταὶ ἰδ, ποὶ οεσεὰ ἰῃ 

ἴτας ΒοΟΒΡΙ ΔΙ γ. ---- ΙΏ ΔῺΥ οᾶδε ἴῃς Ρδγαρτδρῇ ἰδ ἃ τηχὶπι οἵ βοοὶδὶ 
Ἰπϊεσοοῦζβς, ἃ δυο ἀραίηϑι ἱῃαἰβοσίτηϊπαῖς ἀἰηίηρ οαἱ. Οὐ Β5. 
9οἾ 5". 

9, 80, ὸ ποῖ ΤΥ ἴο ἴδδοῖ ἃ ζ00]. 

9. ϑρεδὶ ποῖ ἴο ἃ (οοὶ, 
Ἐοτ ἢς Ὑ1}} ἀεερίβε [ὮῪ νγῖδε ἀΐϑοουζεε, 

8 ὁ. Αμπὰ ἴδου νεῖ ἴὭτονν ἀγα ΤΏῪ φοοαϊγ πογάβ. 

δίηρὶ!ε βοηΐϊξηςς, ἴεσηδῖγ. [ἰ: τφβεσξ "οί ἐμ “δὲ εαγς ο7Γ α ,οοΐ, 
δὶ ἰ5, δὸ ἴθδῖ ἢε σδῃ αἰ ΤΥ Πδᾶσ, Ὡοΐ τρεγεὶν “ Ξρεακ ἰῃ ἢ 5 
Βεαπηρ" (ΚΝ.); 186 ἐχργεβϑβίου ““ὑηοονοσ ἴδε δᾶσ,᾽" ΞξΞ- “ γενεοδὶ ἃ 

βεοσοῖ᾽" (1 ὅπ). 225) 15 ἀἰδδγθηῖ. --- 1λτ, ἀξηδέσε τὰς τοί» 97 1ὰν 
τοογαϊς. ΟἹ ,οοὐ ἀρὰ τὐέραονι 8εςὲ τῖἢ 1. --- ΤῊς Ξϑυρρεβιίίου " ἴμαὶ 
8᾽ δε αἰϊδοῃεὰ ἴο τὰϊ σουρ]εῖ σοτητηθηᾶβ [1561 45 φοοὰ; ἴῃς 
ομδηρε τρᾶκοβ ἃ Ὡδῖυσγαὶ οοπποοῦουῃ. [{τ|: δήσω τοῦ, ἦστε (οτ, 

χυΐη) τὰν φοοαϊν (οτ, ῥίξατανπῇ) τυσγάς; ἴῃς δά). γοοαΐν (Οτὶκ. δεστ- 
μή, οὐ φοσα) οὐουϊβ πονῆοσε εἶβα ἃ5 Ὄρὶϊβεὶ οὐ τυογεζ --- ἰ 
ΡΡΕεδβ ἴο Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃ ΡὨΙΟΒορ σαὶ νοσδθυϊασγ (Οτκ. καλός), 
ἴῃ πῆ σοῦ “ Ὀεαυ ἢ} " δηὰ “ φοοά ᾽ ἃγὰ ΒΥΟΏΥΤτηΞ.  --- Α Ἰίπα, π6ο- 
ΘΞΒΔΙΥ͂ ἴο ἴοστω, στῇ 8", ἃ σουρ]εῖ, 45 ρεγῆαρβ Ὀδδῃ Ἰοβῖ ---- ΘΟ 6- 
ὐηρ κο “δου νὴ] δᾶσγ τΠγ56}Γ ἴῃ ναΐη."" --- Εἴ, οὐ 265 Β5. 223. 

10, 11. Βοεροοῖ [6 Ἰαπὰ οὗ πίάονε δηὰ ΟΥΡΒ 8:2. 

1ο. Ἐσπιονο ποῖ ἴδε Ἰαπάτηδεϊς οἵ «τῆς πὶιάον, 

Ἱπίο ἴδῃς βεϊὰ οὗ ἴδε οὐρῆδῃ επῖεσς ποῖ; 
11. Εος τῃεῖγ τεάξεσμον ἰ5 τρί, 

Ηςε Υυἱ}} ρἰεαὰ μεῖς σδῦδε δραϊπεῖ ἴμες. 

10. ϑγηῃοηγτηουβ, ἴεγῆαγ. ΗδΌ.: 2φε απείορ’ ἰσπάριανξ, ὑτοῦα- 
Ὀὶγ Ἰάκεὴ ἔτοτὴ 22 ογ ὈὨϊ. 19; ἴῃς ραγδὶ]ς] βπὶ ἕλνοτβ τσέδστν (τὰς 
ξιαρηὶς αἰβδγοηος 5 ἢοῖ στεδῖ ἰὴ ΗδςὉ.) 8ἃ5 ἠδῖυγαὶ σοτγοϑροηάθηϊ 
ἴο ογρλαν ἱ ; ἴοσ τῆς οοΟἸ]οοδῦοη οὗ ἴῃς ἴοστηβ 8ες Ὀϊ. τοῦ 145 σὰ 

4 Ρίπεκεσ, ϑαόγι.- Ιεόν. βυπλι σον ντέεπε, Ὁ. 134. 
 ϑυοδ ἸΕΙΙῚΣ ΤΩΔῪ ἤᾶνε Ὀδε ἱπίσοἀυςεα ἰῃ ἱπἰϊδιίου οὐ Οτεϑεῖς ρὨγαδεοὶ οαγ. 

Τῆς ᾳαεκίίου νν»μεῖπεν ἰμετε γγδ8 βυο ἢ Ὀοττονίηρ ἰ5 ἀϊδουπδεὰ ἴῃ τεοεῆὶ ΝΟΣ 5 ΟΏ 
Ἐοϊεβίαϑιε (Ἴγιεσ, ΡΙυπηρίτε, δηδη, ννεφοι, ϑιερείεα), δηὰ οἵ, δἰεξέεά, ἕἰᾳ 
Ζ. ει.» Ἰλεοί,, τ8)ς, ῬΒείάετγετγ, δήεν οὐ ἐ!, Βοὶς, δ. Κμαέο- δες. 

1.80 ὕὃγε. Βί. νν)ὰ. 
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76τ. γ5 100 22 24᾽ αἱ ψ τ465.---11. ϑίηρ!ε Ξεηίεπος, Ὀἰῃδιγ-ἴες- 
πᾶῖγ. ΚΚεάξενιορ (οτ, 2γοΐεείο») ἰδ ἴῃς ἰδοδηΐοδὶ ἴσστὴ φσεί, ἴδε 
ῃοχὶ οὗ ἰκπ, πίοβς ἀυτ ᾿ὶ τγᾶ8, υπάογ ἴῃς Ἡεῦτεν ἴδιν, ἴο γεάδεπι 

τῆς ἰδηάς οἵ [κί ϑ(οἱκ πο μδὰ ῸΓ ΔΩΥ τοάβϑου δε δἰϊθηδιθα. 

Ηξετε τς βυρροδβίτοῃ ἰ5 (μαὶ [6 γα 5 ἢῸ δυμλδη σοεί, ἴῃ ποῖ οᾶδὲ 
Ποὰ Βἰπιβεὶῇ ψ}} ἀοῖ 85 ργοϊεοῖοσ. Εογ ἴῃς διποϊίοη οὗ (δ σρεΐ 
ἴῃ τεραγὰ ἴο ἰαπὰ 96ς [κν. ὸῦ (οἴ, Νὰ. ς5) Καὶὰ 4“. --- Εἴ ποῖς 
οὐ 22. 

ΧΧΙΙΙ. 1. ἘΠ Ὑ5υν τδκ γν; (ῦ τὰ παρατιθέμενά σοι (πὰ :0ο 586 Ἐ)..-- 
8. Ἦὶ τῦὸῦϑ). Τῆε ἀπ. λεγ. γὉ Βαβ θεεῃ τεπάογεὰ ΌὉῪ δδγσαί ἴοι ϑαδὰ, οἱ 
(Κδβδὶ- δάνγοαί, Ἰϊξ, 7ατυ5), νεϑῖ ἢ βεεπβ τεαυίγεὰ Ὀγ τς 15 δΌσι. ΤΈς νετὺ 

Βᾶ5 ἴῃς δεηδβε σσαλίστο ἴῃ ΟΡ.15, ἀηὰ ἴῃ Ατϑπι. --- 19 (οἴ. Ατδῦ. 31); τς ποι 
π᾿ Αγῶπι. -Ξ εἀΐνε, δῃὰ ἰδ Βεῖε τοπάογεὰ Ὁγ δ οὐέν, Ὁ 4. νεοιζά. Ιΐὶ ντᾶς 
Ῥεῖδαρθ ἃ βεέπεσαὶ ἀεκίρτιδιίου οἵ ἴῃς ρατῖ5β οοποεγηεὰ ἰπ 5ινδονίησ, στ 
αἰδετεπι ἘροΣῖα ΔΡΡ ἰοδιίοαβ ἰπ [Ὡς νατίουιιβ αἰδϊεοῖβ. [ρ.: ἐπ δὲν ἰσησέρρ, 
ἔτοτα βἴεπι Σὺ τὸ ὃν (ἰπ Ατδρ. αἰδείγε), Ὀαϊ (5 ἀοας ποῖ ρὸ ναὶ] σῖ τΒς 
Ρτεςεάϊπρ νγογάβ.---4, ἘΠ ὐντῦ; (ὃ πλουσίῳ, τε τῶν (Η[12.).---δ. 9) τιον; 
τεδὰ τ». -- αὶ ἡψι; τεδά Ο η»».---Ἴ. Ἐ οὖ; δ τρίχα, τε τ, διὰ 40 ὥ; 
νιν, Ξ οὖν Ὦ, σμοκέανε ἐπ οἰ σεέρεραίνεο αν τοί εἰ ερμεείον ἐς σετέένεαί φωσαῖ 

ἐρησναί, ΔρΡρατεθΥ ἔτες τεπάετίηρ οἵ 38 ἴδκεῃ 85 -ΞἝς“βιεες, ῥργεϊοῖ." Τῆς 

ϑἴειι ΞΞ ἰἢΏ Ασϑπ). ἐσϑἕσεαίε, γεεξορ, ἴῃ Ατδῦ. ὥροιν," ποῖῖμες οὗ τυϑῖο ἢ βεῆϑες 

βυὶϊϊ5 ἢετε; ἴδε τννυοχὰ 8 ργοῦδ]υ εἴτοσ οἵ ἰεχῖ. Ετσδϑηὶς. ἴδκες "Ὁ9 δα οοῃΐπος- 

τίου (ἀῆεν τε Ασαϑηι.), ΞΞ- αγῶεγ, διὰ τερασὰς ἴῃς σνογὰβ ὑγϑὶ ὃν ἂ5. οἰϊταείου 
Ῥἰαςεὰ Ὀεύνεθα [Βς 5). ΝῊ πὰ ἴῃς νετῦ Ἴσνη; Ὀαϊ [Πΐ5 τεπάεγίηρ οὗ .Ὲ3 ἰς 

νἰϊδουϊ δυϊ μουν, ἴμε σοττεξροπαϊηρ δεηβε οἵ 15, ἐξερ, ἰβ δα 8}}γ ἀουδιίαϊ, δοὰ 

ἴδε ἱπιετροδβίϊοη οὗ ἃ ξβρεεςὶ θεΐνεςῃ 500). ἀπὰ νετῦ 15 ἀπεχαπιρὶεὰ ἰῃ Ηεῦτεν. 
ΒΙ. πξϑν Ὁ5; ἴδε β8εωβε ὃς αἰεί θαϊεβ ἴο ἴ8ε ἔοππετ οὗ ἴβεβε, ἀοζαϊέρε ὁσεξ, 

Ξ “εἰ εεοξένρ, ἰδ ἀουθια!, ἀπὰ [δε οοουγτεῦος τορεῖδεσ οἵ ἔνγο Ασαπι. πογάς, 
οἴδεσνσίβε ἀπκπονι ἴα ΟΤ,, νουἹὰ θὲ βουιεναὶ οἴταηρο. ΟΒΒΙΌΙΥ τσὰ Ξβουϊὰ 
τεδὰ: 2 πΦΡ" 15 ὙΡΌΣΣ πΦΡὴ 109.--ϑ ΤΉς ποῦῃ Ὀρέ' ΤοοῦτΒ, ἰπ ρῥτεχηις 

τοτῖτἰπιρβ, ΟἿΪΥ ἷπ 1 5. 2:5; ἰΐ Ὀεοδπις ἃ ἴεττη οἵ ἴπε χηοπιὶς Ἰπεταῖυτε. ---ῬτἯκΟ 

(Ρεορειν αὐὰεὰ αῇετν νυ.) ἰβ εχραπάεὰ ὈῪ Βὶ. ἰδῖο ἃ οουρὶεῖ Ὀγ ἴδε ἱπφοεζίου 
οἵ τὴ} ΡῚὉ δίτεγ με βτβὲ νγογὰ; ἰξ νγουἹὰ θς ταγιμπιίσαι!γ Βεϊίες ἴο Κεερ νυ 
88 ἃ Ἰΐης, δὰ ἰπβετῖ ἃ βεοοπὰ []} Ἰΐπε Ρδτδ]]εὶ το ἰξ. --- 10. Ξ) οὔ»; τεδὰ πχοῦκ. 

12. Τηϊτοἀποίοσγυ δχμοχίδίοη. 

ἈΑΡΡΙΪΥ [ὮΥ πιϊπὰ ἴο ἰπϑιτιοϊίοι 
Απὰ [ἴτε εας ἴο νγογὰβ οὗ κηονίεάσε. 

4 ὁὴ ἴδε οἰά-Ατγδῦ. σοί αϑ5 τὶ "εερ', ἀῤνέπκεν, οἴ, 1. Οοἰάείμες, ἰὰ 7γαπε. 47 7Τεποὰ 
Ἵπέεγναΐ. Οονν. οὐ Ονἱοπέαλέείς. 
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ΘΥῃοηγιηουβ, ἰοΥΏΔΙΥ- ὈΪΏΔΙΥ. Τῆς Δρρεᾶδὶ 8 βία ἴο ἰμδῖ ἴῃ 
227 22. Δ 15.5.0. ἢ 15 ἱπίεηαςὰ ἴο (4}} βρεεὶαὶ αἰϊϑηθοη ἴο ψἰδὶ [0]- 
Ἰονβ, ἀῃὰ ρεῖῆδρβ οὔςς ἱπιτοάυςεα ἃ Ἰοῃροῖ οΟἸἸεοίου οὗ δρῆο- 
τίδῃβ. ες ποῖς οἡ 1. 

13,.14. Ἰταοϊαὶηρ οὗ ομἱάσχοι. 

13. ΜΜΙΒοΙὰ ποῖ ομδδιἰβετηεηὶ ἔγοσω ἴῃς ομ]]ὰ; 
ΠῚ δου Ὀεδὶ πἷπι ψἱἢ τἢς τοὰ, Βε υἱ]} ποῖ ἀϊςε. 

14. Του ταυεὶ Ὀεδὶ Εἶτα τὶ ἴδε τοά, 
᾿Απὰ τεδοὺς πἰπὶ ἴΠ85 ἔτομι 5860]. 

Τεδγ. Τῆς ἵνο σουρίεῖβ ἅτε πγυτυδ!ν ᾿ἀδητίοδὶ ἴῃ τδαηὶηρ, 
Ῥειπᾶρβ ἱπάδρεηάδηϊς νατίδιοπβ οὐ ἴῃς βδίης πες. ὕΟλαιδεέ- 
»εθν ταρτεβεηῖβ ἴῃς βδὴθ Ηδῦ. ποζὰ δ5 ἡἐμεσμεδοη ἴῃ ν.3, τῆς 
ςοπηδοῦοη ἱηάϊοδῖοβ τἢδὶ 1 ἤδτΕ τηθδῃβ ΟΟΥΙΡΟΥΑΪ σΟΙτοο!Οἢ ΟΥ 
Ἰηδίσυοἴοη. ΤῊς 5βεοοῃά οἱ. οἔὗ ν.᾿"" τεδὰβ }1ἴ. : σμα ἀἰφίοεν λὲς ἦε 

(ἶκ. “οι) ζγονι δλεοί, Τῆς ἱπιρ]οδιίοη ἰδ παῖ 1} σοπάμος Ὀτίηρβ 
ΡὨγϑίοδὶ ἀθδῖῃ, ὉῪ Ὠυταδῃ δηᾷ ἀϊνίης ἰδνν ; ἴτοτῃ [ἢ 5 (δϊς ἴῃς σὰ 
5 βανεὰ Ὀγ ἰηϑβισυςοη, ἰῃ ΜὨΙοΝ σΟΥρΟσαὶ οἰμδϑιϊβειηεης 15 τοοορ- 
ὨΪΖΕα δ5 ἃ ὑῃίνοιβαὶ δηἀ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ΤΊΘΔῊΒ; 866 ὨΟΙ6Β ΟἹ 19.} 22}, 
Οη ἀξαϊὰ διὰ ϑδλεοῦ 8εε ποῖςβ οἡ 2᾽Ὁ τ", 

15, 16. Ἐχμοτίδίου ἴο ἴδ Ρᾳρὶ]. 

15. ΜΥ βου, ἰΓ ἴῆου θὲ νἱβε, 
Ι 284}} Ὀς ρἰαὰ; 

16. 1 584]] τεὐοΐς ες 

ΜΒ ῆ ἴδου Ξρεαϊεβὶ τῖρ δι τΐηρε. 

Τῆς ᾳυδίταϊῃ ἰδ οἰὨίδϑιὶς, ἰἢς ἐουτα Ἰίης Ὀεΐηρ ῥαγαῖ οὶ ἴο ἴῃς ἢτϑῖ, 
τὰς (τὰ ἴο [ῃε βεοοηά. Τῆς ἤγϑβι σουρ]εῖ ἰ5 ἰεΓΏΔΣΥ, ἴπε βεοοηά, 

85 ἴῃς ἰοχὶ βϑίδῃηάβ, Ὀϊηδιγ-ϊεσγηδγυ, Ὀαϊ ἃ ψογὰ τηᾶν Ὅς Ιδοκίην. --- 
Τῆς βεςοηά οἱ. οὗ ν.᾿ [48 11: 7 σέο, μεῖὲ -ῷόκ “1, οἢ τὴν 5ἰάς"" -- 

“γῇβάοηι ἴογ ἴῃς, μ᾽ 655 (ῸΓ π|6." ΤῊς βᾶπ)6 σοῃίγαβὶ οχίβῖβ ἴῃ 

νυν". Ἰδουρὴ τῃς νοζὰ σδσ ἰ5 ἠοῖ ἴδεῖς Ὑτὶτδῃ. ---- ΤΙ ϑοοοπα οἱ. οἵ 
νυν." τῆς δυδή]εοῖ ἰ8»ν ἀέξαγί, τῷ μι.) νιῖρι, τὶ νιν; ἴῃ ἤτϑι οἱ. οἵ 
ν.}6 τῇς 5υὐ)εοῖ 15 ᾿Ξ). Ζιάμεγς (ΕΝ. χείρ), τ μῖν νλη αὶ, τἜ- νιγεεζ'. 

Τῆς Ἡδῦτενβ τερατάθαὰ Ὀοῖῃ ἴμε Πεατὶ ἀπά (ἢς Κίάπογβ (ου 
δοορυηΐ οὗ [Π6]Γ ρῃγβιοϊορίοδὶ ἱπηροσίδηςθ) 85 8βεδῖβ οἵ ἰῃιο]]δοίυδὶ, 
ταοσαὶ, δηὰ τεϊϊρίουβ ᾿ἰἴθ, δηὰ (6 ἴἵνο ἴθτὴβ ἀγὲ ἴῃ ἴῆϊ5 τεβρεοῖ 
ττεδϊεα 5 ΒΥΠΟΏΥΤΩΒ (]76Γ. 11ἦ 17} ψ 263); ὈοΙὴ τε τοραγάςὰ ἃ]50 
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ἃ5 βεδῖβ οὗ ρῃγβίοδὶ 16. ἸΒείδεσ οσ μοὶ ἔδεσε 'νγὰβ δος βρεςϊῆς 
ἀϊδεγεησςε ἴῃ τῆς ἱπις]δοῖυδὶ ποῦ ΟΣ δϑοσι θεά ἴο ἴπεαὶ ἴδε 5ἰδίε- 

τηεηῖβ οἵ ΟΤ. ἀο ποῖ ἱπάϊςδίε. --- Οἡ γήγάζ δλέηξε 8ὲὲ ποῖς οὐ 1ἢ. 
-τ Ιϊ ἀοε5 ποῖ ἄρρεδσ γὮγ [15 Βοσίδίοιη δἀάγεββ 15 ἱπβεγίὰ πὶ 
Βετε. Ῥοβϑδίῦ!υ ἴμς βεοϊίοῃ ἰ5 ἃ οοἱδοσϊοηῃ οὗ ἐταστωθηῖβ, απὰ ἴδε 
Το] πίῃς υδίταίῃ, πιϊοῖ [15 δἀάτεβα ἱπίτοάυοεβ, 18 ΟὨΪΥ ἃ ραγὶ οἵ 

8 ΡΑΓΑΡΤΆΡΉ. 

11,18. Βσπασγὰ οὗ ἐοασίδρ Θοὰ. 

17. Ὁο ποῖ ΕὩΥΥ 5ίππεῖξ, 

Βαϊ ἔεας ἴβου Ὑδδνε δἰνγαγε, 
18. Ἐοτ ἴδετε ἰβ ἃ ἔυζατε, 

Απὰ τὰν Βορε μὶ}} ποῖ οοτης ἴο οδυρῆῖ. 

17. Απθιϊπεῦς, ἰετηαγτγ. ΤΆΣ βεοομπὰ οἷ. τεδάβ ἴῃ ἴῃς Ηςῦ. : ὄν 
ἐπ ἐλες ,ανγ οὗ γαλευεὰ αἠ φλέ ἄγ, δτι ἱποοιηρὶεῖε δεηΐθθος. Τῆς 
Ἴης μδ5 Ὀδδη τεηἀεγοὰ: ὀμώ δάοϑε τυλο γέ ἐπ ἐὰξ γα» 97 Υ. εἴς. 
(ϑ8484.), Ὀαϊ τῇς ἱπβεγίοῃ οὐ ζάσεε τυὰσ αγέ ἰΒ Ὡοῖ Δἰονγαῦϊε, δηά 

ἴδε νετὺ ἐν, ἰῃ ἢ ϊ8 σοπβισγυςτίοι, 15 αἰναγβ υδεὰ ἰῃ ἃ Ὀδὰ 86η5ε. 
ΤῊΪ8 Ἰαῖτῖεσ οὐὐδοιῖο. ΔΡΡ]165 ἴο ἴῃς ἰγδηβδίοῃ: δι πὶ σεεσωπ οὗ 

“δε “αν εἰς., ἴμαῖ ἰ5, τ, ἤβεεκ δῇοσγ ποῖ 3ἰπηθῖβ ὑυϊ ἴῃς ἔδασ οὗ 

σοά "5; τῃῖ58 τοπάεγίηρ ἰ5 ἑοσοθὰ δηὰ σοῃΊΓΑΙΥ ἴο ὑϑᾶρε. ΒΥ 
οἴμοι Τ ἴῃς ϑυῦδι. Ν ετ ἰ5 Ξυρρ)]ἰεὰ ἴῃ βϑεςοηῃὰ οἷ. : ὀμ δέ ἑάσι ἐπ 
“6 “αν εἴς. ; τ)ϊ5 αἰ8ο ν]οἶδίε5 ἴῃς ὑβασε οὗ ἴῃε ἰδηρτιασε. Α βἰπιρὶς 

οδδηρσο ἴῃ ἰῃς Ηδςὗ. ρίνεβ ἴῃς τεδαϊηρ: δι “αν “όσοι γαλενεὰ εἴς. 
(οἴ. 2453), νας (ΟἸ]ονγβ Ὡδίυγα!]ῦ οἡ ἢγϑὶ οἱ. ---- [ ἤτεῖ ο]. 11. ἀδέ ποέ 
“ἀν λεαν ἐπῦ0} εἴς. -- 18. Τῆς βεοοηά οἷ. εχραπάϑ δηὰ ἐχρἰ δίς ἔσει 
εἰ. Τῆς ἰηϊτοάυοίοιγ ραπίοϊς οὗ τὰς Ηδῦ. 5 ἃ οοπιρουπά, |ἴξ. “ ἕος 

1 Τῆς τεπάογηρβ “ον φωνεῖν (ΕΝ.) δῃὰ γαίλεν (Ενν..) ἄγε ογωῖλο- 
εἰ δ! ἱπιροββὶῦϊς. [ἐ 15 Ὀεϊίεσ (πὶ ϑ4δά.}) το οταῖξ ἴῃς ἐς πδίο ἢ 
ΤΟΔΥ Ὅς 5οτῖραὶ τερεΠ ἤοη τοῦ ἴῃς Ὀγεσεάϊηρ οουρ]εῖ. --- Τῆς ποτὰ 
,»μεγε ({ϊ. ἐπα} τᾶν βίσοι ν τὰς ἰαϑὲ ρατὶ οἵ ἃ τλδη 8 {ἴππ (ς ἢ πὶ τοῦ 
]οῦ 8᾽ ψ 375) οἵ οἵ ἃ ςεγίδίῃ ρεποὰ οἵ πιε (1538. 465), οἵ ἴῃς τεβαΐς 
οἵ ουΐσοπις οὗ ἃ τἰϊηρ οἱ δοὶ (14}5}2 165) ; Βεῖε ἴῃς τείεσεησε ἱς 
ἴο ἴᾷε τοιτηϊμαϊίοη (ΕΝ. τρᾶγρ. σέφμελ) δὰ τῆς ουΐσοπις οἵ [ἢς 
τἰχϊδουβ τηδη5 ᾿ς, ἀπά ἴῃς πογὰ ὩΘΑΙΙΥ Ξὸ γεσαγα (90 ΕΝ.). 
Τῆς ουΐοοπις (-Ξ ἴἂς ἀσβε) ἰ5 ον ᾿ξ δῃπὰ ρῥγοβρεγγ, δα ἱβ :Ὁ 

4 8οδυϊ, Ηἰϊ. 6. Ζδοικ. ννΊά. αἱ. 1 Οεκ. [μδἱ. Εν. Ἐευπε, Βὶ, ΒΝ. 
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47, ιοῖ 5 115 1,5 (ορπίγα, οἵ ἴς πίοκοα, τοἶ 117), οὶ τὰς [Πς 
θεγοπὰ ἴα χτανε. Οστκ.: 4σεοδεγεν. --- Τῆς ἴοσιῃ οἵ ἔγβι οἱ. ἰ9 
βοπιονῃδῖ βίταηρε; ἐνειγνεῖε εἶδε (Ἔχοορὶ ἰῃ ἴπε ἰάἀδηποδὶ 
Ῥᾶγαβα ἴῃ 242) ἴῆς ἴθγῃι φημ 15 ἀδῆηςα ὉΥ βοΐὴς βρεςίδὶ ποζγὰ οἵ 
(13. 4619) Ὀγ ἴῃς εοπίοχῖ, ἀηὰ πετε Οτῖ. δά 5 “ογ δέεε. Ἐδυβ5, 

ποῖ 50 ψ ]] : ἐυογγόλέηρ δας σπ ἐπα αἱ ἐαε:,; ἰιϊβ ἜΧρσεβ568 τεϑίρβηδ- 
ὕοη, Ὀαῖ ἴῃς σοππεοϊίοη βυρρεβῖ5 οοηβάξηςα. 

19-91. Ἐχβοτχίδίίοη. Ασηρ αροϊπεῖ ἀσπηκοηποοο δοὰ 

Εἰαἰίοιγ. 19. Ηεαιεη, ΤΥ οι, δπὰ ὃς νῖξε, 

Απὰ νυ] ἰπ [με Ρδίἢ οὗ « ργυάςεηςς. 
40. Βε ποῖ ἴδοι διηοηρ τε ΡΌετα, 

Αἰπουρ ρἰυϊοπουβ εαἴοιβ οἵ ἤσβα; 

21. Ἐοτ ἀγυπκαγὰ δπὰ φὶυϊΐοι σοῖς ἴο Ῥογεῖῦ, 
Απὰ ἀτονγβίπεξα οἱοῖμεβ οἷς ἱπ γδββ. 

19. ϑγπουγγίουβ, ἴσσπᾶσγ. Τῆς βεοομῃά οἱ. ἰ5 11ϊ.: μισξς δὰν λεαγέ 
τυαίξ (ΞΞ γυίάε “ἀν ἀεαγῇ) ἐπ τὰς τὐᾶν, οἱ τὰς νετῦ οὗ [ὴς ΗςὉ. 5ες 

ποίςβ8 ΟἹ 4} ο΄. Τῆδ τύᾶγ, δοοοσάϊηρ ἴο 115 τεδάϊηρ, ἰβ ἴδε ρδίῃ 
οἵ τοοιϊτυὰς οἵ νἱβάοτῃ ; οἴ. [πο. 145 δηά τς Βυδάπἰδὶ Δηὰ Μοβίδηι 
υ8ε οὗ τῇς ἴεττ ἕοσ ἴῃς τὶς οἵἉ ᾿ἰἶς ποῖ Ἰεδάβ ἴο ρεσίεοοῃ δηὰ 
Βαρρίηθβθ. Βαῖ τῆς ἴογτὶ ἀο68 οὶ ΟσΟῸΓ αἰβενθοσα ἰῃ Ῥτον. ἰὼ (Πὶ5 
δὑκοϊυῖϊς (υπμἀεῆηςα) 5εῆϑε, ἀαπὰ ἴτε ἰοχὶ τηυδὶ Ὅς οσἰδηροα 50 28 
ἴο τεδὰ ἃ νοζὰ (45 2γμάζηοεξ οἵ πο γείαπ έν, οἴ. 95) Ῥάγα οὶ ἴο 
τῆς τυέσό οὗ ἴῃς ἤτγβι ]ἴης. --- 30. Θγῃποηγπιουβ, ἰεμαιγ. ἤὲμοδέδ- 
δεν -- “τῇοβε ψῇοὸ ἀσπηὶς πίῃς ἴο ἐχοαβ88" ΟΥ̓ “ ἀγυηκαγὰβ ἴῃ νης." 
σίμοησμς ἐαΐεγς (οὴς ποτὰ ἴῃ τς Ηςῦ.), 111. ““βΒαυδπάετγεγβ, 
Ἐχοσβδῖνα ΠΟ; ϑιηγ6 15." Τῆς Μέρὰ 5 ἠοῖ {πεῖς οὐγῃ Ὀοα 65, 88 ἢ 

ἀπιηκαγὰβ νοτε ἀοβοσ ες α 85 5βεἰ -ἀεβίτογειβ (068. Εν. αἀ.), δυῖ 
(45 τῇς ρδγδὶ]ο] δαὶ 5ῃονβ) τηεαὶ σοηϑυποὰ δἱ ἰδὈ]ς. --- 91. Ῥαγ- 
4116], ἰσγθασγ. φογμηπξαγά, ἴῃς βϑδτὴς νοσζὰ 85 ἰῃ ν. 9 δῦονς (δέδδερ, 
σψἰϊπουϊ ἴῃς τυίπέ). --- ΤῊς ἐγστοσίπεης (οτ, εὐδεῤγλεαάξάμεές:) ἰ5 ἴῃ 6 
ἴοσροσ πἢϊοῖ ἐο ϊοννβ ἐχοαββῖνς Ἔδίηρ δηὰ ἀτηκίης. Οἱ. δῖνα “ὁ. 

3, 3. 

22-25. Ψαῖπο οὗ μΡαγϑηΐδὶ ἱπείστιοίδουῃ διὰ δρρσοναὶῖἝ. --- 5 
(νϑϊο ἢ 15 νδητηρ ἰῃ τὰς Οτὶ..) Ὀεϊοηρβ πόσα πδῖαγα!γ σπιτὰ ν.ἰ. 
ΒίοΚΟΙΪ οὔ 8 ν. 3, πιακοβ ἃ ᾳυδίταίῃ οἵ ν.3. ", δῃηὰ τεχαγὰβ ν. Ὁ 28 λῃ 
Δρρεῃάϊχ οἵ ἴῃς εὐϊϊοτ. ὙὍῆς Ῥαγαρταρὴ ἱηϊεττιρῖα τὰς 5εγίεβ οὗ 
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Ἰη]υποιοηβ γεϊδῦηρ ἴο ἀεῆηϊϊε |1π65 οἵ οοηάιυςῖ, Δηὰ ννᾶ5 ὑγοῦδθὶΥ 

Ποῖα ἰηβοσίεα ὉῪ ἃ 80 πρε οἵ δἀὐϊῖΐοσ. [τ Ὀδϊουρβ πιοσὲ ὑσορεσὶν δὲ 
τῆς Ὀοφίπηίηρ οὗ ἴῃς 5εγε8, ᾽υϑὶ αἴετ. 225. 

᾿ 22. Ἠξεδείεη ἴο ἴδε ἔλιπες σδο Ὀεραῖ ἴΠες, 
Απὰ ἀεδβρίδε ποῖ εἴδε πογὰβ οἵν ἴ[ῃγ τπιοΐδεσ. 

43. Βὺγ ἴδε τυ, ἀπὰ 5ε}] ἱξ ποῖ, 

ΜΝ βάοι, ἱπειγυςτίοι, ἀπὰ ἀπαετϑοιδπαΐης. 

24. Τῆε ἔδίμεσ οἵ ἃ γἱρῃίϊεουβ πδὴ ν"]}}} Ὀς ρ]αά, 
Το «πιοῖδετ» οὗ ἃ νδβε βοῃ υ]}} τε)οίος. 

ἃς. 1κἰ τὴν ἔλῖδεν [] το)οίος, 

1κὶ τὰν πιοῖπες ὃὈς ρἰαὰ! 

22. ῬαγαἹ]εὶ, ἰεσηασγ. ΙΔἰ. μὰν Μαηλεν τὐάο εἴς. Τῆς ἱπ)υποοι 
ταϊδῖοβ ἢοῖ ἴο Ὠοποπηᾷ Ῥδσθηῖβ, θυῖϊ ἴο Ὠεεαϊηρ τῃ εἰσ ἰπϑιτυςοη. 
Ηξεῆος ἴῃς Ηδοῦ. οἵ 5Ξεοομῃὰ οἱ., ἐκερίδε ποῦ τὰν νιοΐδλεγ τρλδη (οτ, 

ὀεεαμ56) «ἀξ ἐς οἷά, ἀοοβ ποῖ δοοογά νι ἤγβι οἱ]. ; Β5. 3.5 ἌἘἐχῃοσῖβ 

ἃ 50ῃ Ὠοΐ ἴο ἀεβρῖβε [18 δῖ ΠΕΣ ἤδη τῆς ΟἹ τηδη᾽5 ἱπίο] θεῖ (δ]]ς, 
Δηὰ ψ6 τ ἢϊ ΞΌΡΡΟΒΕ ἃ βἰτηΐϊασ τείδγοπος ἴο ἴῃς ἀροὰ δηὰ ζαἰϊΐηρ 

τοοῖμεσ ποῖος, θαϊ ἴῃ φυεβοη ἴῃ ἴῃς Ῥδταρταρῇ ἰ8 οῃς ποῖ οἵ ἂρςε, 

Ὀαϊ οἵ ἰῃβιτυσθοῃ, δηά ἰΐ 56δῖὴβ Ὀεῖίεῦ ἴο οσἤδηρσςε τὰς ἴοχὶ δοςοτά- 

Ἰηρὶν; οἵ, 13." --- 23. ϑυποηγιηουβ, ἴεγηδῖγ. Οἱ, 4715. ΤὨς 
ὩΟΌΏΒ ἃ:Ὲ ἤδγα 50 5 ΔΏΓ14}}γ ΒΥΠΟΠΥΙΒ: ἐμεγμεδο 15 τταϊηἰηρ ἴῃ 
ιΐλ, ὠπαάεγείσπάϊηρ δλὰ τοίσαρρε τὸ ῬετΟ ΡΌΟΩ δηὰ ῥτγδςῖίοδὶ 

Κηον]εάρβε οὗ γδ, 8ες ποῖεϑ οἡ 22 τὸ. -- - 394, Ῥαγα οὶ, ἱεγπατυ. 
Ιῃ βεοομῃά εἰ. ἴῃς ΗΘ. [45 τὰς δερείίον οὕ ὦ τυΐτέ νιαπι, Ὀὰϊ τῇς Ρδγ- 
8}1εἸ5πὶ δηὰ ν.Ψ βυρρεδὶ τηεητίοη οἵ ἴῃς »ποϑλδν. ---- 25. ῬΑγα]ὶεὶ, 
ίῃμαιγ. [ἢ ἢσβι οἱ. ἰἢς ΗςΌῦ. πᾶ5 κὰν “αήλόγ απαά τὰν νιούϊεν, Ὀὰϊ 
85 »ιοΐλεν (1ἴϊ. “ἀξ τυο ὄσγε ἐλ66) βϊδιιὰβ Ῥγορ ΓΎ ἴῃ βεοοπὰ οἱ. ἃ5 
ὈὈνου5 ΡάγΆ]1ο] ἴο ἴῃς “26 οἵ ἤτϑβι οἱ... 1ῖ ϑῃου!ά ηοὶ Ὀς δητοἰραῖςά. 

26. Ἐχβοσίδίίου (ἰαἰτοάἀυοσίοτγ ἴο ἴῃς ἴνο [Ὁ] ονίηρ ρασγαρταρ 5). 

Οἶνε Βεςὰ, πιν 80ῃ, ἴο πι6, 

1κἴ τπΐπε ἐγεδ ἴακε ποῖε οἵ ΣῪ Μψᾶγα. 

ΘΥΠΟΙΥΙΩΟΙΒ, ἴετηᾶσγ. Τῆς ἢγθι οἷ. ἰ5 1ἰ. »»} “οη, γίνε νιξ ἐὰν 
ἀεαγέ, τμδῖ 15, [ὔγ ταϊηὰ, της δἰἰδπίοη (ποῖ τὰν δβεοϊτίοη, οτ, [ΠΥ 

Βρὶ πῖυδὶ ἀενοῖίοη). Α5 411 οἴμεγ ἰπιγοάυοίοσγ ἐχμοσγίδιοη 5 ἴῃ 
(15 ϑεοοῃ σε Υ ἴδε βαφε, ἴμεσε ἰδ ΠῸ 9τουηᾷ ίογ Βοϊάϊπρ ἴπδὶ 

Φ τῆς ἐχρτγεξείου ἐᾶν μωλεν τοὰο δεξιαί ἐλεε οἴ, ἴα Ρῆγαβε, εᾳυεηι ἱπ ΠΝ 
Αςδγτίδῃ τουδὶ ἰηβοσριουδ, ῦ ,μμέλεν, μεν δεφείθν, 
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διε ϑρεδκον ἤετὲ ἰ5 Ἰγ᾽βάομπι, αηὰ ἴμαὶ βῃὴς 5 σοηϊτδειςα υἱτἢ τς 

Βαιὶοὶ οἵ ν.΄, 25 ἴῃ ἵνο σπιδγαςῖεγβ ἄγε οοηϊσαβιεὰ ἰῃ οἢ. 9"; τῆς 
Ἐχμοσιίδίοῃ ἰῃ 75 ]5ο 15 ΌῪ ἴῃς βᾶζε (εἶ. 75). -- ἼΒς τοδάϊηρ ἡσξε 
ποΐς οὗ (ΞΞ “ ναϊοΐι, ἔοσ ἴῃς ρυγροβς οἵ (ο]]ονίηρ ᾽᾽.) 15 [ῃδὶ οἵἁ τὶς 
ἩδὉ. τραγρίη δηὰ οἵ τηοβὶ Αἢς. Ὗ͵χββ. ; ἴῃς ΗΘ. τοχῖ πδ5 σζέσλ ἐπ 
(5ο ΚΛ.), Ὡς οἢ ρῖνεβ ἃ γοοά 86ῆβς, δυϊ [6 ΟΙΠΟΙ τεδάϊηρ 15 ἃ 
ςοιοη ἴειτῃ ἰη ΡῚ. (3) 412 65 “1, νῃ]}ς ἐδ ρὰ: ἐπ οσουτα εἶσε- 
σθετε ἴῃ τῇς ΒΟΟΚ ΟὨΪΥ οηος (32), ἀηὰ τἴῇδπ ἀ068 ποῖ ΤΟΙΣ ἴο 
ἰπϑιπιοιϊίἼοη. Ἐογ ἴῃς βεῆβε ὥσξε ποΐφ οὔ εἴ. Νὴ. 2.2: “Κδορ δῃ 
εγς οὐ ἴδε ἰοπβοδίίοῃ, ταῖς ἴῃς νᾶγ." ὅ8εε ποῖς οὐ 223. -- 

Τῆς τυ΄γς οὗ τῆς 8498 ἅτε ἴποβς σψεϊοῖ Ὡς Φη)οἷηΒ ; οἴ, 4417.3, 

. 831, 238. ὙαΤαηρ δροϊπεῖ [Π0 πατϊοῖ. 

27. Τδε Βατῖοι ἰδ ἃ ἀεερ ρϊ, 
ΤΒε δάυϊεσεββ ἃ ἤδίτονν νγε]]. 

28. Υεα, 5ῃς ᾿ἴες ἰπ νγαῖϊ 1Κὸ ἃ σοῦθετ, 

Μδὴγ δε ἴδεν βὲὶς « ρ᾽ πάει. 

41. ϑγηοηγιηουβ, ἴεγηδῖγ. “4“μΐεγέσς, ᾿ἰ, σσηρε τυοναη, 568 
Ποῖα οὐ 2.5. 9} ἰβ ἃ τηδισίςα ᾿ψουδΏ, ἰῃ ΟΠδσδοῖοσ ἃ ἀαγοζ, 366 
Ὁ ΤΠε ἵτο 1ἴπὲβ ἀρρδθη!ν ἱπισοάυσος ἰῃς ἵνο οἶ88568 οὗ 
ἀποδαβῖς ψοϊήθη, ἴῃς υππι)αιτ θὰ δηὰ τῇδ τηδιτὶςα ; Ὀὰυΐ ἴῆς 58 π|6 

ἀεβισυςῦνε ΠΠπδσγδοῖεσ 15 Δϑο θα ἴο Ὀοῖῃ. Ἐοὶ 2.7) (ΚΡ. δἶκλ) 
866 121 7ει. 2 18. 3, ὕεῶ (ΒΥ. 21.) ἰβ μεγε υϑεὰ ἴῃ 118 ᾿|ἴοτὰ] 
βεηβθ, ποῖ ἥψυγαίίνο!υ ἂἃ5 ἰῃ 5." (οἷ. ψ τ 55.229 69.5.0) ΤὩΤῆς πᾶι- 
ΤοΟνΏ655 οὗ ἴῃς νοὶ] (οτ, ρ'1) πνουἹὰ πιᾶκε ἰἃ παγάδσ ἴο ψεῖ ουἱ 
πο οἠς ἢδα (Δ]]6ὴ ἴῃ. ---- Τῆς σου)υποῦοη 20», ψ τ τυ ἢ, ἴῃ ἴῃς 

Ηεῦ., τὴς σουρ!οῖ ὈεΖίΠη5, ταῦ ἰπισοάυςε ἃ 245 τῇς ρτουπά οἵ [πε 
Ἐχῃοτίδιίοη οὗ νι, ΟΓ πᾶ Ὅε ἱποοιτεοῖ βοῦῖραὶ ἰηβεγίίοη. --- 
28. ῬΑΙΔ11ε], ἴεγηαῖγ. γζα (- σαἴο) ἱπισοάιοεβ δὴ δαάϊιοηδὶ 
τπουρῆϊ: 8ῃς 15 Ὡοῖ ΟἿΪΥ ἃ Ρἱζ ἰῃῖϊο πῆϊοι ἴῃς ὈΠΑΣΥ τᾶῪ [4]}, ἃ. 

Ῥαββῖνε ἀδῆροσ, 886 ἷβ 4150 δῃ δοῖϊνε ἀδηρεσ, ᾿κῈ ἃ σοῦ εΥ νῃῸ 
δἰῖδοκβ. ΤῊ ποσὰ ἴοσ γσόδοργ ὁσουτβ ΟἿ] πεῖς ἴῃ ΟΤ.; τῃς 

Ἐχργοββίοῃ οδηηοῖ Ὁ6 τεηδετοὰ ας 0» α 2γὲν (ἈΝ. πηατρ.). ---- ΤῊς 
βεςοῃὰ οἷ. τεδὰβ ἴῃ ἴῃε ἩδςΌ.: ση4] “δε γαϊλίξες ἀνεορρ γιό σὴὰξ 

»ιαξές »αην (ἘΝ. ἑπογζεασες). 2 αἱ δλάδες ΤΑΥ͂ τοδᾶῃ “ ἀηίδ Πα] ἴο 
τῇς Ἰαν οἵ σοὰ᾽ (25 11. 112" 218 2213), ΟΥ, ““ὈΠΙΤΟΞΌΝΟΓ(ΗΥ " 
(15) ; ἴδε βεοσηὰ ΟἹ. ταῖὶρῃϊ Ὀε τεπάετεὰ : οὐδ ἑμπεγεαδές, ἀριθηνδ 

9 Ὧε. Νον. ὅ8::. Νά. 
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»ιόη, ἠὰε τίμμδῦς, οὐ, σὴξ ἱπεγεασές “ὼς εἰμμδνε ἀνισην ιέη. Βαϊ 

ἴδε Ράγβὶ ]ο]ϊ8πι ϑυρρεβῖθ ἴοσ ϑεοοῃμὰ Ἰ᾿ίῃς ἃ ἴοστῃ ἰπιῖϊασ ἴοὸ ἴῃς 
γοδδεν οὗ ἔτβι ᾿ἰης, ἀῃὰ ἃ οβδηρα οἵ νονοῖὶβ ψίνες ψυσελεγίες (]ες. 

12 158. 245), τΞ-ὶ τυέεξεάμεςεες (οἴ, 2233), ἰηκιεδὰ οὗ μείζλέεςς (ος, 
σἴηρ674); τὰς ΜοΙΆΔἢ 5 ΓΘΔΟΊΘΙΥ 15 ἰηδὶ οὗ ἃ το ΕΓ οὐ ρἰυπάστετσ. 

Ἀεηάεγ: φέρμάεγίηρ ΟἿ νι οὐδ φγακῆεες ἐαγρείν, οἵ, 45 δῦους, 
»2"} αγέ τἀέν εἴς. 

18. ἘΪ 59 15. οπι τε ὈΥ Β[., Ὀὰξ τΐβ 5εε πὶ ππηδοαῖδασυ. --- 17. ἘΦ Γικ2. 
τεδὰ τν νυ". ---1θ. Τῆς Ρίεἰ ὝΝ τηεᾶῃβ ποῖ ψμέαζ, οἵ σεί γέγάδ (ἴῃ 58. ΧἹ7 [Ὡς 
νοσὰ ἰβ ΡΓΟΌΔΒΙΥ͂ εττοῦ οὗ τοχῖ), ἀπὰ Ὑυ1 οδηποῖ Ὀε δίκα 85 -- γίρά σά}, ος 
Φρβοϊαϊεὶγ Ζἦε τύᾶν; πὸ τοῖρδι ρεσβδρε τεδὰ ον γνισξε γέρήφ (Ετδηκ., διὰ, 
Δρρδεηῖίυ, 46), θυϊ τὲ ταβυϊίηρ βεπίεμπος ἴ8 ποῖ αὐ παῖίαγαὶ, δὰ ἰδς 
ῬδΓΑ οἰ ἴδηι φυρρεϑὶς ἃ ἴεττι οοσγεβροηάϊηρ ἴο Ὁ5Π; τεδὰ “3 ΤΥῚΣ ψι.--- 

30, 31. (6 συμβολαῖς (οἴ. Ὦ, «»»νιῤδοία ἴῃ ν.31), ἴῃ 118 ϑεῆϑε οἵ “αϑές πιᾶῦ 
ΨΕ}} ΞΞ κρεῶν ἀγορασμοῖς, ἀπιὰ τᾶν τεργοβεηῖ Ξἢ .551 ἐσπσωρεῦ:. Τδς Οτἶ, 
ἴεττα ἰ5 δἀορίεά ἰπ (δε Ταϊπιυὰ (γ530), Ῥαΐ Τὰ δεθτδ ΠΠΠΘΟΟΒΒΔΙΥ ἴ0 δθρροϑε, 
τἰῖ Ι,40.. [παῖ ἴξ Βεῖε τεηάοσε γοϑϑιο3, β8ογῖθαὶ τερεϊ του οὗ 38) 1.) "Ν302. --- 

ΠῺΣ ἰ5 ἅπ. λεγ. --- 33. Οὐ πὶ 85 ΒΕ Ῥγου. βεὲ ἴδε τατατωδτϑ. --- ἘΠ ἼΘΝ ΤΣΟῚ 
ἀοεβ ποῖ δοοογὰ στ τἰῃς ταβὶ οἵ ἴῃς βίσορῃε, δηὰ [πε 1 5) ἄρρεδϑῖβ ἴο ὃς ἃ τὐὰν 
ψΒΙΟΒ ἀϊδρίαςεὰ ἴῃς οτίρίπαὶ νγογὰ υον οσ υἼι οὐ ὍΒ. Βί.: ἼΘῸ 11, δαὶ 
ν Ὁ γ χῃγαῖος ἴξ ργοῦδθὶς ἴδαῖ [ῃς τείεσεπος ἴο ἴῃς νιοίλεν βῃοαϊὰ ὃς τεϊαίποά 
Βετεα. --- 38. ΤΙς οουρϊεῖ ΒΒου!ὰ ρετδαρε διαπὰ δὲ ἴῃς Ὀερὶππίηρ οὗ τηἰξ δίγορβε, 
οἵ ἰξ τρδὺ θὲ οπιϊτεα. --- 34, Βεδὰ Ο 55)" 5»). --- {{π|δβ6. 15» ὃς τεϊαϊηςά, ἔμεα 
Ὁ πον" πιυβὲ θὲ δαορίεὰ (ἴῃς σοππεοϊίηρ γ οὗ Κὶ νσου]ὰ Βετε ἱπυρὶγ [μαὲ 5)" 5 
τερεδῖεαν); Ὀαϊ ἴξ βεεσὴβ Ὀεϊϊες ἴο ῥὑγεβεσνς (ἢ δι μεβὶβ οἵ ν. 33. 5, ἀπά τεδὰ 
ΤδΝ δορὰ ποΡΓ, ἰπ ναοὶ της Γι τοαΥ ρετβαρε δοοουπὶ ἔοτ ἴῃς ἡ οὗ Κὶ πόθοι --- 

46. Οπιῖς ἘΠ) τοιι.--- 96. Κὶ χλῃ; Οὐ Βεῖξεσ, ΠΣ ΎΠ. --- 37. Ἦ προ» πηῷ (οἵ 
1δς Βατῖοῖ), ψδίοἢ 65 (οἴ. 2219) τεπιάοτβ ὈῪ πίθος τετρημένοι; τε εαρτεβδίο ἰδ 
ἰαΐκεπ (7ἅς.) ἴτοπι ἃ Οεῖς. ργονεγῦ, πο ἰδ οἰϊεὰ Όγ Ετδβιθυδ (1. 10, 33) ἔγοτα 

Ατδίοιϊ!ς (Ζ ον». ἱ. 6) -- ἴο χεῖ τίομεβ ψίτμουῖ θείης 40] 6 ἴο ἵκεερ ἰξ ἰ5 “ἴο ἄγαν 
ναῖον ἴῃ ἃ βίανε δπὰ ἃ ρεγίογαϊεα {δ᾽"; ἴῃ5 ἴπε ἀλλότριος οἶκος (ἘΞ “..}}}) '5 

ναβιεία δηὰ ἀεβίτυςιίνε (5εε [2ρ.). -᾿55. Τῆς ἄπ. λεγ. ἡτῃ ἰ5, ἔτοπι ἴδε 
οοππεοίίοι, ἃ οσοποζεῖς πουῃ, Ξε γοὐδερ (8 ἕοττα πκὸ 150); τῆς νυεεὺ γα 
Τσουσβ ομος (Τοῦ 913). Τῆς Β5Βἴοπι ἱ5 στε τὶτ ἢ Βεῖε δυὰ 7οὉ οἱΣ; εἶβε- 
ψπετε (7. 2153} ἡ 109) ττϊτῖει τί Ὁ, ἃς ἰῃ Αταπιδίς. -- Ἀἢ Ὁ1)3; τεδά, τοσὰ 
τδς Ῥαγβὶ!εἰΐκπι, 123, ΟΣ Ὁ)2 (ς. Εταδηϊς.). 

839-85. Αμαϊπεῖ ἀγπηκοπηοεε. 

29. ἍΈΏΟ οτἶεβ “ πος" ψ8ο “ οἷας,"} πῆο δὲς οεἰτίξεξ ὃ τῆο Τοαιρξαϊπέε 

ὝῈΟ διὰ5 πουπὰς νἱϊβουῖ οαυδεῦ τῶο τεάπεβ οἵ εγεβὃ 

30. ὙΒΕΥ νδο Ἰίηρες Ἰοπῷ ονεσ νῖε, 
Ὕ:ο οἔεα ἰδεῖς τηϊχοεὰ πῖπε. 
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21. Ιοοἷκ ποῖ ου νγνὶπε σβεα ἰὶ ἰς τε, 
ὝΒεα ἰζ δρδυκ]ες ἰπ ἴδε οαρ. []5 

22. Αἴτδε επὰ ἴξ Ὀἱϊε5 κα ἃ ϑῆδῖε, 
τ ρίεγος ἴκε δὴ δάάεσ. 

23. Του νυἱϊξ 5εὲ βίγαηρςε τδίηρ, 
Ουεετς [πίπρβ μου νυ] 58γ. 

24. Του νι θὲς |Κε οπς γγ8ο ἰ5 εἱεερίπρ δἱ 9εδ, 
Δ4Κε οὔς δεῖὶςερ ἰῃ ἃ « νἱοϊξῃί δίοττη. 

35. “1 Βανε θεδῃ βἴγυοϊς, θα 1 ἔεεὶ πο ραΐῃ, 

1 δΒανε Ὀδδη Ὀεδίθη, 1 δηλ ποῖ οοπβοίουδ οὗ ἰξ. 

ΜΈ Ω 5881} ανγδῖζε « ἔγοτηι τ τὶπς 
Ι ν1}} ὁεεῖκ τὶ γεῖ ἀραΐη." 

40. Οεμοσαὶ ραγδὶ οἸ8π}, υδίογηδσυ (οσ, ἃ αυδίταίϊη). Α ᾿ἰνϑὶγ 
ἀεβουτρίύοη οὗ ἴῃς ὈΟΑΙγ εἴξοῖβ οὗ Ἔχοθββ ἰὴ ψίης. [πειεδὰ οἵ 
Βοῦυηβ ἴῃς ἢχϑὶ ᾿ἰπ6 υ865 1 ) ΟΠ ΟὨ8 ---- ̓ἰϊ. : τὐὧάσ ἀας οὐ 7 τοὴσ 

λας αἰα:" Τα τδῃ αυδιταὶς Ὄνεσ 18 ουρ5, ρεῖβ ἰηῖο ἀἰβηου ες, 

τἤδηςς ἐογηῤῥαίπίς (ἸοὉ τοὶ 21 23} ψ 64.102); ἴῃ 5ουβ[εϑ ἢς ἰ5 
πουπάςὰ (οἴ, ΖεὝοἢ. 135) τυύλοι ἐαωδό, ταὶ δ, ὉΠ ΘΟ Θβϑα τ γ, ἔοσ 

ἴδοβε 5ρῃς δῃὰ ρτουῃά ε85 ἀϊ βεγεμοςβ τμαῖ ἀτῖβε διηοηρ ἀγαηκεη 
ταρῃ ; δὶ5 ἐγές, ὉΥ {πεῖγ ἀυ]ηθ85 οἵ γεάῃεβϑ (εἴ. ὕεη. 492), ρτο- 

οἷαίπι μΐ5 ἀϊδδίραϊίοη, δῃὰ ἰμάϊοαϊε ἴπαῖ ἣς 15 ποῖ ἢϊὶ ἴογ νοσκ. ----- 
80. ΘΥΠΟΙΥΠΊΟΙΙ5, ἸΟΓΏΔΙΥ, ΟΥ̓ ὈΪΠΑΙΥ-ἰοΓΏΔΥ. ΗονΝ »ιϊχεα τοίπς 
(1. βἰαρὶγ γεέχιργε) νγᾶ8 Ῥυδραιθα ἰβ ποῖ Κηονῃ, Ρεγῆαρβ ὈΥ͂ 
δααϊπρ βρίςεϑβ ; οἷ. ποῖς οῃ 20]. --ἰ ἱξ. ρο Το Κ, ΞΞ- ἐπυεεραίε, ἐσεέ, 

ἐαείε, ἴῃε τηδῃ ͵5 ἃ ἀδνοῖξε --- ἢς ἀσῖηκΚ8 σΟΠΕΠΏΟΔΙΙΥ. --- 31. ὅες- 

οῃά ]ἴης Ξ-Ξ- ργεάϊοδῖς οὗ ἤσβὶ ᾿ἰῃς, ἴσθασγυ. οβοσριίοη οἵ σῆς 

ΜΠΘΏ σοΙηρ]εῖς ἐδιτηθηίδίίοη 85 ἰάκθὴ ρἷδοθ. Τὴ νης οἵ 

Οὐδῃδδῇ 56 θῃ8 ἴο δᾶνὸ Ὀδδη στοὰ ; οὗ. τ1ῃε ἐχργεβϑίοῃ “τῆς Ὀ]οοά οὗ 
τὰς στὰρςε" (Οςη. 49.}), δῃὰ 15. 63... --- δραγζάε ἰβ 1ϊ. ρέσες ἐΐς 
σία»η (ἴῃς ἴόστὰ τεηδεσεά ρζαηι ἴα ἴῃς ΟΥΑΙ τνοσὰ ἴοσ 4)6), 

παῖ ἰ5, ἰ5 }} οἵἁἉ 116. ---- Τῆς Ηςῦ. δά 5: ἐ ροός εἰγαϊσλὰ (εἴ. (απῖ, 

100) ; τῇ15 ἀοαβ ηοΐϊ δοοογὰ νε]] υυϊτι ἴῃς ταϑὶ οἵ ἔα σουρ]εῖ, ἀπά 
ἌΡΡΘΔΙΒ, ἃ5 ἴῃ ἰοχῖ βίδηάβ, ἴο Ὀς ἃ ρ͵ο55, ὀχρ  αἰηίηρ ἴῃδὶ νης ἴῃ 

της βἰδῖς μ᾽ 65 οἰγαίρῃς οὐ ϑ:ῃ οοη! Υ ἄονγῃ ἴῃς ττοδῖ ; ἴῃ6 ἜΧργοβ- 
κίοη γὰθ ρεῦθδρβ ἤσζα ἰηϑοτίεα ἔτοσ (δηίίοῖθβ, μα τγᾶ8 ρΟβ5: Ὁ] 
ταδδηῖ 25 Ἴοοηίγαβὶ ἴὸ ν. 8, ΟΥἍ ἰξ τιᾶγ Ὁς οτίρίη4), ἴῃ σῃϊο δ οα56 
πὸ 58ου)ὰ ρεσῆδρϑ γοδά : 417) 3γ:) ἐῤ γος ἐνισοϊλέν ἄρεση, σσεν ὅλδ 

ΦΤῶε Ηεῦ. αὐά5: ὦ ζσυες “αἰ ΤᾺ (οτ, :νοοέβ). 
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ἤἕῥε απά τὰς ραίαΐε, διε αἱ ἐα9) ἐ δίξες εἰς.  ε 5που!ὰ τυ πᾶνε ἃ 
αὐυδίταίη ἰποιοδα οὗ [ες σουρὶ]εῖ, ν. 3, οὐ τῆς εὐρὶεῖ, ν΄ 

82. ϑγποηγτηουβ, ἰοσηδιγ- ὈΪΏΔΙΥ (ἴπε βεοοπὰ Πἰπὸ 15 ρεγθδρϑ 
ἀείεςτίνε). [μἴ.: ἐξς ἐπα ἐξ: ἐὲ ὀίέες εἴς. ὙΠ τεπαάθτίηρ σας 
15 ἁυποοσίδίῃ --- [ἢ βρεοῖεβ οὐ βϑῆδακε πηθδηὶ ἰ5 ἢοὶ ἵπονῃ (ες. 87 
15. 11 595). ---Ἴ ἢ ῥσεοῖβε βίη ϊβοδϊίοῃ οὗ (τς νεσῦ ἴῃ βεοοπὰ Ἰἰης 

15. ποῖ βυγε (ἰϊ πιυδὶ Ὅς ἃ Ξγποηγτα οἱ δέζεσ) ; 11 μᾶ5 Ὀδεῃ τεπαετεὰ 

ὔηρε," Ξε ῥίεγεες, πὰ οοησῖ Τῆα ροϊῃϊ οὗ σοτῃρασίϑοη 5 ἴῃς 
ἀελάϊγν οἰδταςοῖεγ οἵ ἴῃς τεβυϊῖ, θὰϊ ἴῃ γε ΤΩΔῪ 4150 Ὀὲ δ]]υβίοι ἴο 
τὰς 5:1δσὩῖ, ἰτεδομεσουβ δἴίδοκ οἵ ἴῃς βῃδκο. --- 83, ϑυποηγταοῦπ, 

. ἴσγηδιγ. [Δτ.: δλέπε ἐγές τοί “6. .. ἐὰν ἀεαγί (ΞΞ διομ) τοῖξ 

“ῥεαξ. Ἰ)εβοτριίοῃ οἵ τῆς ετταῖὶς δῃς!θ5 δπὰ ἰδηϊδϑιὶς ἰδ]κ οὗ τὰς 
ἀσυηκθη τηδη --- ροσθδρ5 στοίεγεμος ἴὸ ἀοἰ τὰ ἰΓοπιθη5. --- ΤῊΣ 
σοΟπηδοὔοη ἐοτ ἱ ἀ5 τῆς ἰηϊεγργεϊδιίοη οὗ σγσηρε (ίετα. ρ]ὰ. δά). ἴῃ 
τῆς Ηε}.) 85 τὸ σγισηρε τυον!έη. ---- ΟἹ φμδέν (-Ξ αϊείογέεα, ἐσβε- 

ἡμγῦγ, δ εὺὴ 8εὲὲ ποῖς οὐ 23 --- 84, ϑυποηγγμοιβ, ἴεγῃδιγ. 
Ῥεβοηριίοη οὗ [πε πιδη᾽β υπδίεδαγ, ψὨΣΓηρ Ὀγαΐθ. [Ιἢ Ὀοῖὰ [ἴπε5 
ΜῸ ἸὩΔῪ τοηάσ: ἤἄξε οηδ τοὴσ οσἶξέῤεο, οὐ: ἐἔξε οπξ τυὴο ἄες ἄσεση; 
Ὀοιὰ τοηδεσίηρβ γοργεβοηῖ [86 ἀϊδιυγοςεα ταβὶ, τῇς ρεπυγ Δ ὔοη οὗ 

τθουρῃῖ, οοοδϑοηθα ὈΥ ἴῃ πιοϊοῃ οὗ ἴῃς 5810 αἱ 5εὰ; ἴῃς δτεὶ 
866 Π15 ἴο ὃὉς νοτεα ὉΥ ν.᾽5, ἰῃ σῇσι ἴῃς ἀτγιηκοθη τηδῃ ἰ5 ἀνγαϊκίηρ 

ἴτοτι 53]66ρ. --- ἰὴ ἴῃς ἢτϑὶ Ὡς ἴῃς ἩδΌ. 15 1: ἐπὶ δὰ νεξαε οὗ ἐὰε 
σε, ΜὨΪϊοΝ τρεδῃβ Ὡοΐ αἱ τῇς Ὀοϊζοπι οὗ [τς 8εᾶ (4 ρἷδος νῆεσε 

ταθῃ ἀο ποῖ υ50.8}}γ 1 ἀονῃ), οἵ οὐ ἴδε βυτίδος οἵ ἴῃ 6 νγαῖεσ (οὐ 
ἃ Ῥἰδηκ, ἴοσ Ἔχδῃρὶθ), Ὀὰυϊ (45 ἴῃ ΕΖ. 275. " 285" 7]οη. 239) ϑΞυτ- 
τουηάεὰ ΌὈΥ ναᾶῖοτ, οἡ ἴῃ ΠΙΡῊ 5685, δῖ 568. --- Τε ἰεχῖ οὗ τῃς 5ες- 
οΟπά Ἰἴης Ἀρρθᾶτβ ἴο Ὀς σοχτρῖ, [ὠἴοσα!νγ 1 τεδὰβ: σηπα ας οηέ 
σἰξεῤβίηρ (οτ, ἐγέμρ) ὁπ ἐὰξφ ἀσαδ'..; ἴῃς ποτά ἰεΐζς υπιτδηϑϊδῖςα (ΕΥ̓͂. 

»"Ὧ5) ΟσΟυΓΒ. ΟὨΪΥ ἤδσα ἰῇ ΟΤ', δηά ἰΐ5 τηδδηΐηρ, [ἢ ἰὰ Ὀε ἃ τεδὶ 
ψοσά, 8 Κπον ; ἰΐ 15 5: ΠὩ}]4Ὶ ἴο τῇς ἴδγτὴ ἴῸΓ δ πε, γοῤέε, Ὀὰπϊ οἂπ 

ΒΑΤΑΙΥ ταθδὴ »παςί (ΝὨΪΟὮ ἰδ ἃ ΤΕ͵ ρι1655). Οτκ.: σηα ἂς ἃ ῥιίδοί 
ἕι α ἀέεαὺν σα, Τατρ.: 45 ἃ “αἱδνγ τυὴσ ἴς ἀείδεῤ ἐπ α «ἀΐδ, τδμπὰ 

850 ΕΥδηκ. : ἦς ὦ “ἰζεβίηρ φαἰδον ἐπα φέρη. Α 38ιῖοσ, μόννενεσ, ἰ5 

Ῥιδοβοὶν ἴῃῈ Ῥετβο ᾿ὮΟ 51|6ὲρ5 ννῈ}] ἰπ σου ρὴ τγεδίθοσ, οσ, ἰῃ ρεῆ- 
εἴα], δὶ 888. [Ιζ ἰβ β' ΠρΡΙῈΓ ἴο δάορι ἴῃς ἐχργεββίοῃ ἐπ ὦ σἱοίεπί 
σέογ (366 ]οῃ. 12), νῃϊοι τοαυΐγεβ πὸ ρῥτεδαὶ σἤδηρε ἰὼ ἴῃς 

Φ Ὅς. Εν. τς 4 6 [Δἵ, δαδά, 
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Ἡεῦγεν. Τῆς οσουρίεϊῖ ἀρραγεηιν ἀςβοσῖρεβ ἴῃς Ὀγοκεῖ, υπϑουπὰ 
βἰεερ οἵ ἴδε τονε ]εῖ --- μἰ5 μοδὰ ἰ5 νι πρ, Πἰβ τπαϊηα 5 σοπέιϑεά. 
ΤΏεσα ἰ5 Ὧ0 σείδεγεηος ἴο ἴῃς ἀδῆρεοῖ οὗ ἀτονηίηρ ; ἴῃς πιαίῃ τείετ- 
δος ἰ5 ὨΟΐ ἴο Δ ἀδηρετσ, Ὀυϊ τὸ σφ αἀΐπε88. ---- 3δ. ΤῊς ἢτβι οουρ- 
Ἰεῖ ἰ5 ΞΥποηγτηοῦϑ, ὈΙΠΑΙΥ ; ἴμε βεοοῃά οουρ οὶ ἰ5 ἵνοῸ 8δηΐθῃσα8, 

δηά, 85 οιηδηάοά, ἰογδιγ. Το νογὰβ οἵ ἴῃς ἀγυῃκοη ταδὴ 88 ἢς 
ἷς αυγακίηρ ἔγοτῃ ἢἰβ ἀευαυςι. . Ης τεοο]εςῖβ τμᾶὶ ἢς νὰ Ὀεαῖθῃ 
ἰῃ ἃ ᾳυδιτεῖ, αμὰ οοηρταῖϊυϊαῖεβ μἰπιβο ἢ (μαι ἣς ἔδεε πο ὑδὰ εἴεοῖβ 
ποιὰ ἴῃς ὈΪονβΒ. Τῆς ἤχϑί σουρ]εῖ πιΔῪ 4150 Ὀς τεπάεσθα : 7 ἐσᾶς 
“με μέ 7 Δ πο ραΐη, 7 τυᾶς δεαίεπ ὀμέ 7 ἀϊδ᾽ ποῦ ἔποιν {ΐ, πὶ τὰ 

τείεγεηος ἴο ἢ 5 ΓΌΣΤΙΔΟΣΙ ΠΔΡΡΥ 5ίδῖς οἵ ᾿ῃβθῃβ: Ὁ} .; Ὀαϊ [ἢς 50]110- 
Φὰγ ἀρρεᾶϊβ ἴο ἀδβοσίῦε δἰβ ργεβεηὶ (θα! ηρ. ---- Ηἰϊσὶς (ΌΥ ἃ βιρῃῖ 
οὔδηρε οὗ τοχῖ) τεδάβ: ἐ} [τῆς νῖης} ἀσς τριέη ιό. .. ἐξ λας 
ὀεαίση μιό, Ὀαῖ, τμουρῇ πίῃς ἰ5 τεργεβεηῖςα ἰῇ 20' 85 ἃ τωοοϊτοσ 

δρὰ Ὀγάνίοσ, ἰϊ5 βυάάδη ἱηϊτοἀυσίοη ἤδτε υπδηπουηοξα ἰ5 ποῖ 

φυϊς παῖυσαὶ. Ηἰ8 ἐχρεγίεῃος ἴδδομεβ ἢἷτὰ ποι Βίηρ --- ἰδ ΟἿ] 

ἀεβίτοε 5 ἴο φξεὶ Ὀδοκ ἴο ἢἰβ ἀεῦδυοῃ. ἤγάση τλαδ 7 σατυαῖξεῇ τμαῖ 
56,7 ΒΟΡΕ Ι 53}41} βϑοοῦ τεοονοὶ 41}] σοπβοϊουβηθββ πα βίγεηρίῃ ; 
ποῖ ζ} 7 σευαξε, “Ἀϊοῃ τῆς Ηδς. ἀοε5 ἢοϊ ρεπηΐϊ. --- Τῆς Ἔχργαβ- 

δίοῃ γον γῖν τοΐριθ ἰβ ποῖ ἴῃ τῆς Ηδεῦ., Ὀυϊ 866 π18 ἴο Ὀς τεχυϊτεὰ 

ΌΥ ἴῃε (ΟἸ]ονίηρ “2 τ ϑϊοἢ οἰογσῖβα, θ΄ ἴῃς ἰγαηβιδίίοα ἤοτα 

δαοριεὰ, πνουἹὰ πᾶνε πὸ δηϊεοδάξηϊ (30 Βιοΐκ6}}}) ; ἰξ «180 ψίνεβ 
τὨγτηταΐ 8] ϑυτητη ΤΥ ἴο ἴῃς σουρ!εῖ. 1 Ηἰιζὶ 5 τεπάθπηρ ὃς 
δαοριςεά, ἴμε ἰῃβοσίοῃ νυ}}} ποῖ Ὀς σταυάπιδ Δ }}} ὨΘΟΟβ8ΆΓΥ. --- ΤῊ 5 
Ῥᾶταζτδρῃ, ν. 5 δ᾽, αίνεβ ἴΠ6 Δ}1εϑὶ δπὰ ᾿ἰνο εβὶ ἀςϑογιριίοη οὗ ἀσυηῖ- 

ἐῃηόββ ἰη ΟΤ. ; εἴ. 15. 285), ΒΘ. το΄. [Ιη [15 ἰεηστῃ δηὰ νἱνίἀῃ 688 
ἰϊ τεϑεῖ] 65 σοτίδί ἢ ῬΑγΑσταρἢ5 Οὗ Οἢ5. 1- (86ε οἶ)8. 5 δῃηά 7). 

840. Οὐ [δὲ ἔογπι οἵ Ὁ) 10 8εὲ οὐἹεῖςϑὶ ποῖς οἱ 634. --- Ἐ ο5γ; (δ, Βετε δδὰ 
100 28 91] 223, διὰ κενῆς, Ὀυΐ πδυλ!γ ἴῃ Ρχ. δωρεάν; [Α(. «4118 αἰϊεπίίοι ἴο ἴδ ς 

ἀϊδετεῦςς οὗ ἁδδϑςε ἰπ ἴῃς ἵνγο ὈΟΟΪΚΆ. ---- ΤΏς αἴθοπι 556 -- σγξ, οἴ, Α56. σξαΐ 

(ἃ δε. 4::.ὄ αναισδελ.), ϑοΒυϊι., Οσε5. 7ΖΔες. ΒΌΒ.; τδς τείεσεπος δρρεδῖβ ἴο 
Ὀε ἴο ἴδε ἀ}} τεὰ εβεοῖ ργοἀυσεὰ ὈῪ Ἔχοςβεῖνε ἀγίηκίηρ οἵ νἱης, ρεσβδρβ, 

Βονενεσ, βἰ ΡῚῪ ἴο ἴῃς ἀυϊπεδβ οὗ κἴυροτ. ---81. Κὶ 09; τεδὰ Ὁ Ὁ. ---Ἔ }» 
Βετε Βαγαϊγ τείεσβ ἴο [ἃς τουπὰ ὈυΌΌ]ε5, ᾿ἶτε ῥεατίϑ, οα ἴῃς βυτίαςς οὗ ἴδε νυπε 
(6ες. ΕἸείβο}.), ἔοσ τὶς, 85. Ὀς. τευπαεῖίςβ, τῆς ρας. ψουϊὰ παατα!γ Ὀς υδεὰ 
(ίοσ ἃ ροββίθ!ε 438. .βεὲ ἰπ [85 βεῆβε δες ὮὉς. “4::. Ἡγδελ.). ϑίποε ἴδε εγε ἰς 

ἴὰς ἀεϊεττηϊηίης ἔεδίυτε οὗ ἐχργεββίου, ἴδε ποσὰ ἰ5 υϑεὰ ἰπ Ηξερ. ἔοτ ἴδε ἀρρεασς- 
δος οὗ ἃ [πΐηρ, δῃὰ 50 Βεγε, ρεγβδρβ, ἔτοπι ἰῃς Ἵοπηςοϊίου, “ῥαγἀζε, φίεανε 
(οτ ρεῖβαρδβ ἔγομι ἴδε βραγίκ)ς οἵ ἴῃς εγε). -- ἰὼ Ἀἢ 95,022 Ἴγπρν ἴ86 ΗΝ, 
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ἐς βοερενδὶ εἴγδαηρεἪε ((δαῖ. 710 μας 0 4]).-- 38, Ἀ πηκ 5 ἀεβπεά ὃὉγ τὸ 
Ῥτεά. 18. Φτυ5. --- Εοτ {με εἴεσω τὴν οἴ. Αε5. Δαν εἰα9 (Ὀε.) Ασδας. πῆι α:- 
Ζοαάῖ, ΜΟΙ Δρρεᾶσ ἴο ἰηνοῖνε “ ρἱεγοίηρ," οἴ, ϑοδβυῖ, σες. Ὁσε.--- 94. ἸΏ 5» 
ὕ5η ὕμλ3; (6 καὶ ὥσπερ κυβερνήτης ἐν πολλῷ κλύδωνι, νὨεαος ΕΥΔΙΚ, : ὑΣΓΟΣ 

(τ πψ83) Ῥ»2 390. Α ῥγείεσδδὶε τεδάϊηρ ἰβ: "Ἢ “ψΌ3 250 ι.-- 86. (6 : τοῦδε 
«οὐλ ἐ δὲ πεογεῖν, (λα 7 νον χ ανα :εεξ ἔδοτε τοίξά τνάσνε 7 πε} αεεοεέαξε, 

ἴᾶς διῇ. Βανὶπρ ρεσῆδρα θεεῃ ἀπἀετειοοὰ (50 Β0}1.}) ἴο τεέεσ ἴο ἴδε ἐγιπροαίσετω; 
Ὀαΐ δι ἃ τείεσεῃος που Ὀε ἴοο τεπιοῖς. 

ΧΧΙΥ͂. 1,9. Βοὰ 1206 ΔΙῸ ποὶ ῬΣΌΡΟΣ Οὐ θοίδ οἵὗἨ ΘΏΥΥ. 

1. Ῥο ποῖ δηνγ ὑδὰ τιξῃ, 

Πεβὶσε ποῖ ἴο ὃς πῖῖ τΏοσω, 

2. Ἐογ ἴδεν πιεάϊιδϊς δει, 

Απὰ ιδὶκ οἵ πιϊδο ιίεί. 

1. ϑγωομγμηηοιβ, ἴΟσηΔΙγ. Φμον Ξξ “Ὧε 5Ὀττεὰ ρ Ὅγ, 56εἰ ἴὸ 
εὐυϊαῖς,᾽" αἰἰτδοῖθα Ὦγ μεῖς ἀρρασθηὶ βὕοςςββ. 5σα μεξη ἰ5 δῖ. 
»εϑ οὗ δαάμεις, σὶ τ Βρεο Δ] τεΐδσεηος τοὶ ἴο ἀϊδροκίοη, Ὀπὶ τὸ 

ἀεεάβ. --- 3. Θυποηγιηουδ, ἴοσηδγ. [“ἰ.: φλεὶγ »εἰηα (τ. ἀεαγῦ 
»δάϊαξες δπὰ ἑλεῖν δρῥε “ῥεαξ. ὙΤΌΕΥ ῥ]οὶ εν], δῃὰ νὴῖ}} σοτῖε ἴὸ 
εὐἰεῖ; εἴ. 159 25.85.25 4η.3. γε δᾶνε δεῖς δϑαίη ἃ τοβεῖω- 
Ὀίδηος ἴο οἶβ. 1-. 7αγρη ἷβ “ βροϊϊδιίίοη, τοῦῦειν " (217 7οῦὉ 
55 Αγη. 1) Ηδ. 15); [δες ἴοττῃ γείρελέῦ (ρτοροτ “ απο] 
ἀεεὰς ") οοουβ ἰη ]οὉ 45 ψΨ η}. 18 158. 59" εἴς. 

3,4. Ῥοπιοεῖίο ΟΣ οὗ πρὰομι. 

3. ΒΥ νἱεάοσῃ ἃ βουδε ἰς Ὁ}, 
ΒΥ ἱπιεϊρεπος ἰΐ 5 ἐβιδυ βῃεὰ, 

4. Βγ Κπονϊεάσε [15 ΟΒδσοθοῖ δε δΠεὰ 
ὙῈ 4}} ργεοίουβ δπὰ φοοαγ νεδιῖὰ. 

ΤὨς ᾳυδίγαϊη ἔσττηβ οῃς βεηΐεηος ; ἴῃς ἢτβὶ σουρ]εῖ ἰ5 ΞΥτιΟΏ: 
ὈΙΠΑΤΥ (οτσ, ἰογηδγυ- ὈΪΏΔΙγ), ἴῃ6 βεοοπὰ ἰ5 ἃ βἰηρὶς οἶδιιβε, ἴεστιδ1γ. 

Τῆς ἴῆγες πουῃβ τυῤρίρνε, ἐπήεδίρεμεε (8ες τἾ), Σποιυξξάξε ἃτε 5γη- 
ΟὨΥΤΩ5, 411} Ἐχργοβϑίηρ ὑσδοῖίοδὶ βαρδοϊγ, πίιϊδουϊ τείεγεωςε ἴὸ 
ΤΆΟΤΔ] ἀηὰ τεϊϊρίουβ 4υ8}1|658. ΤῊς ἀσμθδς 8 ἤεῖς ποῖ ἴδε ἔΆΠΙΥ, 
Ὀυϊ (Ὡς Ὀυϊάϊηρ ; 115 ἐγεςὔοῃ δηὰ δισγηϊϑμϊηρ ἅτε, δόνενεσ, ρυῖ 85 
τῆς 5'ρῃ οἵ ἀοτηδβῆς ρεσιωδηδηος δηὰ ργοβρεῦῖγ. Οἱ ελανιόεῦε 
86ες 75 18) 20Ἶ, οὐ φγεείρμς, τ, Οἡ γοσαΐν (οτ, φίξατανΕ), 242} 23" 
ψ τό σδηιϊι. 13. Οἱ 14}. --- Τηῖβ αυδίταϊῃ ΡΤΟΌΔΌΪ ἀοες ποῖ ρῖνε 
ἴῃς ΔηΠ 6515 ἴο ἴῃς ῥχεςςάϊηρ. 
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ὅ, θ. ΕΤΟΥΣ σδὶπὸ οὗ πυϊϑάοσο. 

5,.Α Υῦῖξε τϑδῃ ἰδ « Ὀεϊΐεσ ἴ8δῃ ἃ ψδυτίοσ, 

Απὰ Βε σ8ο Βδὲ5 κπον]εάρε «ἴπδῃ Βε το» 885 δίσεη δ, 
6. ον ννᾶσ ἱβ οοπάυοϊεὰ ΕΥ̓ νεῖϑε σαϊάδηςε, 

᾿Απὰ νἱοίοτ 165 ἰπ σουβε]ϊοτε. ἦὶ 

δ. ϑγμοηγιηουβ, ἰεσηδιγ. Ηδεῦ.: ὦ τοῖδε "ΩΝ ἐς ἐπ εὐγενρία, σπαὶ 
ὦ "πᾶν οἵ Σηοιυζαάρε τγνεηρίλεης νερὰ. Ὡς βεοοηὰ οουρὶεῖ, Βον- 
ενεσ, ἰηαάϊςαῖεβ ἴπαὶ ἃ σοηῃίταβὶ ἰ5 ἱπιοπάθὰ Ὀεΐνεεη ἰηιο]]δοῖυδὶ 

ἰηϑρῃῖ δὰ Ὀσάΐγ διγεηρίῃ. --- Ἡ αγγίον, ᾿ὰκ. κεἰρλν νεαη. -- ἥἴἶας 
φγεαρίὰ, ᾿ς. τνεπρίλοης νηλι. το θ. Θγποιγιηοιιβ, ἴοσῆδιγ. [ἀϊ. 
ζάοις εοπάμείσεί (οτ, νιαξεςῦ τυαν; εἴ. 20}, --- Τ1τ, σαζεῖν ἐς ἐπ ἕλε 
"αὐ μας 97 ἐσωηεελονς, παῖ ἷ8, ἰὰ τε ]]-οοηβιἀογοὰ δάνίςθ. Οἡ 

τοίδε ριάαηεέ ΟἹ ῥέαημῖηρ (ΞΞ τοῖδε εομησεζδηρ, τἰεεργίηρ) 566 τ᾿ 
τα} 12ὴ 20} ]00 1112; 45 ἴῃς ρμίάσπεε ἷἰβ εἰν!], ρο ἰςαὶ, ἀπὰ τα}}}- 
ἴδιγ, ἴῃς τειτῺβ “ βίδι δβϑιῳδῃβῃρ " δηὰ “ βεῃοσα βῃ!ρ " ἃσε ἴοο Ὡδι- 

ΤΟΥ͂. --- ΑὮ Ἔχδοῖοσ ρᾶσα]]ο] βτω ἰ5 ψαϊηεὰ Ὁγ τὴν ἐρμρσο ἰηδιοδλὰ 
οἵ εομρρεζογε. Ἐοτ υἱείονγ 5εὲὲ διΐ 70. 15} 1 ὅδτω. 11 2 Κ. ς᾽ σἕ. 
Οἱ Εκοὶ. η}9 οἰ ἸΣ 

Ἴ. Τεχὶ δηὰ τηεδηϊησ ἀουνδί!. Ηδςῦ.: Οργαΐς Ὁ ἐλε ,ροὐ ἐς 
τυΐσάρνι, ἐπ ἕλε γαΐε ἀξ οβέπς πο ἀὲς "ποιὰ. ΤΉΪΒ τεδάϊηρ οἵ ἢσβι 
οἷ.» κῖνεβ πο βδιβίδοϊοιυ βεῆβε. Οὐγαῖς (οτ, φεαρΖε) ἰδ ᾿δκθῃ 85 
τε “ υῃδιϊδιηδθὶς ἰσοᾶβυγο," οὐ πψῃϊο (ἢ ἴοοἱ οδῃ τιᾶκο πὸ υβὲ ; 
Ῥυϊ τῆς ἴδῃ 5 οἰβενῆεσε (ΕΖ. 27} [0Ὁ 288) υβϑεὰ ἴῃ ἴῃ βΒ6ῆβε οἵ 
8 την εϑἰεειηθὰ 85 νδυδοϊς, δηὰ τὰς δα ἀϊοη “ υπδιϊδίηδθ]ε " 15 
ατίεϊομεἀ. Μοχζδονεσ, εἰϑενῆεσε ἰὼ Ρσ. (113 185 σα} τῆς (οοἱ] ἰ5 
ΟἿΪΥ ἴοο τεδαγ ἴο ορϑῆ ἢ 8 τηουϊῃ, δὰ ἴῃς οτς τοοαδηΐ ἰῃ Ὠΐ5 [τς 
πθδη δ τᾶν ὃς οΔΙ]εαἀ νῖβα 15 ἤδη ἢς Οἷο565 δἰ5 ᾿'ρΡ8. Οὐχ ραΐ 
86ς ποῖε οὔ τῆ. --- Τῆς ἢσβι οἰδυβα την αἶϑὸ (ὉΥ ἃ βρῆς οβδηρςεὶ) 
Ὀς τεηδετεὰ : τοϊράρνε ἐς ἀέρὰ τ α ,"οοΐ, πὈϊοἢ 5 Ποϊὰ 7 ἴο τηεδῃ 

νο ἀΐρὰ, τ “ υαπδιϊδίηδῦὶς " (ἰἀεηοδὶ ἰῃ βεηβς, ᾿ἰποτείοσε, ν τὰ τῆς 
Ῥτγεοεάϊηρ τεδάϊηρ) ; 115 ἱητετρτεϊδοῃ οὗ ἴῃς ΗδΌ. 15 ἀουδτι!, 
δηά, {τ Ὀς δοοερῖςά, Ὡς ἀϊῆσυ οὗ ϑεσοπά οἸ. τετηδίηδ. ---- ΒΙοΚ- 
Εἰ! : 277. ϑάσοω αγέ εἰν ἐπὶ τὰς φγέδόπες οὐ α 7οοὐ, λοι γέ τοίτε, 77 
ἕλοι ἀολα τὰν εαέε, ἐΐ ἐς το Τὰ» γε, ον ὦ τοὴδε ιᾶπ γογαίης 
7 ηονι εἰγίζε, 7 τὰς ξαΐε ἀό οβέης πο ἀΐξ νιοιδά. Ὑ 15 τϑοοῃβίσυο- 

Φ Αὐοριεὰ Ὁγ δεξὶ, Πς. Ἀευε5, Νονν. 5:1, 
ΒΥ ϑιδὰ, 11}. Μίοδ, Εν. ΕΝ. οὐ, 
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τίου 15 ἱηρεοπίουβ, Ὀὰϊ ἰῃ 315 ἰξ 15 Δὴ δοποσ ἴο ἴτε πιδη ἰἐδὶ 6 ἰ5 
Κπον ἰη ἴδε σαές, [6 ρίδος οὗ ρυῦ]ς ἀεἰϊεγαοη. Ἧ᾽ε εχρεεοῖ ἃ 
αυδίταϊῃ, ἴῃ πῆϊοῖ τῆς Ἰοαυδοὶγ οὗ ἴδε ἴοο] ἰ5 οοηιταϑῖεα νι ἴδε 
τεῖϊίοδηος οὗ τῇς πίῖβα πιδῃ ; δῃ ὀχδοὶ γαβϑίογαϊίοη οὐ ἴδε ἰεχὶ ἰς 

ΒΑΓ ὶγ Ροβϑίθὶθ. 

8, 9. Ῥαδ]ο ορίπΐοι οοπάδτησα ἴδι6 πλϊδοπιί ΟΥ068 5488. 

8. Ηε νο [5 ἱπίεπίϊ οἱ τιϊβοδίεϊ, 

Με οδὶϊ μΐτη δῃ ἰηϊείσαος. 

9. ϑἴῃ ἱβ [011γ᾽5 ἱπισίσυς, 

Απὰ ἃ βξοοβετσ ἷ5 οβεῃεῖνε ἴο της. 

8. ϑίηρὶε ϑεηΐεηςς, Ὀἰμαγγ-ἴεγηδτγ. [{{.: ἀἪ τυὴσ αἰευέξες ἐσ αἵ 
εὐἱ!, τἰῃαῖ 15, ἤάττα ἴο οἴμοῖβ. ἤησέσμεν (σελονεεν, ῥέοίξεν, ἡσέοξείεν) 

ἰ5. ππ|. νισείσν οὐ (εὐἱ) δίας. Τῆς ἴειτῃ νγᾶβ ρεῖπαρ8 ἃ Ρορυϊᾶσ 
δρ ες οἵὨ βοδοτηίηρ, τα ἰϑοίεἰ- πγακίηρ θη. Οὐ ῥέίσπς 866. ποίεϑ 

Οὔ 1 12. Τῆς οουρ]εῖ ρίνεβ ἃ ἀςῆβηϊοῃ οὗ 4 οὐττεηΐϊ ἴεττα ; οἷ. 
Δι. ---9. ϑγηοηγτιοιβ, ἴογηδσυ. Τῆς ἰγαηβίδιίίοη φίνε αὔονε 
Ἰγαϊϊαῖςβ ἴῃς ραγοποιμδϑία οὗ ἴῃς Ηδθρ. ὀσαὐ νιέξίρενιοί (ἐπέ σωεν) 
δηὰ σύρη (ἱπίγίρμε). ΤΈΘ Ἰδίῖοι οσά τρθᾶῃβ “ βοῆδηι, Ὀ ἰδ," 

ξοοὰ οΥ "δά; 8εῈ ποῖεβ οὔ 105 2ιῖ. Τῆε ἢτϑὶ οἱ. 15 11, : 2. δσπ 
9 »»ν ἐς εἰμ, ἴὰ πο δάση ταᾶν δε ἴδίζεῃ 45 βυδ)εςῖ, ἀδπὰ ΓΟΠῪ 
νι] τσὴ Ὀεὲ ἀεῆπεα 45 5ἰῃ (30 131. ΕΥ͂. σβ); ὑαυῖ, οπι ἴῃς ρᾶγ- 
4116] 5πὶ (βεςοπὰ ΕἸ. ἰ5 ϊ.: σπ σόονίπαδοη Ὁ νιαπ ἐς ἐδ τεο 7,27), 

τ ἰΘ θεῖον ἴο τεραγὰ οἷρ 85 βυδ)εοι," ἴτ Ὀεϊησ ἴδυ5 ἀεβηςεά 45 ἴδε 
βοῃεπης οὗἁ (ΟἸΪγ, δηαὰ τπεγείοσε ἀθβρίοδοϊς, 7υβῖ 45 ἃ 30ΟΗῖεσ ἰ5 ἀ6ς- 
Ῥίςδο]ε ἴο τε. Οἡ “ἐο727 (ἢ ετγα δαυϊνα]εῃΐϊ ἴο “ τοι οἴτηδίκετ᾽) 
866 ποῖαδβ οὐ 1 τοῦ. -- Ογεηείνε τ “ τηλι πϑῖοῖ ρῥγοάυοςβ ἰοδῖι- 
ἱῃρ"; 86ες ῃοῖβ οἡ 3Ἦ.. 

10. Τεχὶ ἰπ δα σοπάϊοη. ΗΘ. : 77 ὄσω αγί ἱπεγί (οτ, τσοὺ) 
ἐπ ἴδε ἀν οΓ αὐνεγείέν, παγγοῖν ἐς ἐὰν ενεηρίὰ,; οὐ’ 77. ἑάσε αγί 

ἑπόγί, ἐπὶ ἴδε (αν οἵ σάυεγεὶξν τὰν “εμρίὰ τοῦ δὲ πάγγοῖσ. Τῆς 
ξεποταὶ ἰάδα ἰ5 ἱπιθ σι Ὁ] 6 (4π Ἔχῃοσγίδιίοη ἴὸ νοὶ πὰς ἴδετε ἰ5 

ΤΡΡοτγίυη!γ), Ὀαϊ (πὲ νογάϊῃρ δηά ἴοττη τὲ ἀουδια!. «δεν 
τιᾶγ ὃς υηάετβιοοὰ ἴῃ ἴῃς 56η8ς οἵ σωόείσπεο, τυεαύῥά (85 ἴῃ τ 7οὉ 
653) : ἰηάοϊδηποες Ὀτίηρβ ρονεγῖγ. Βυῖ παγγοῖν (45 ΗΖ. ροϊπ οὐ) 

5 Ὠοῖ ἃ ρΙΌΡΕΓ ερί[μεὶ οὗ “δεηρί, σθεῖμον τ 6 ἴσια τῷ 2σεθεν οἵ 

Φ 80 ὃς. δσιυ55, Ν 14, α2. 
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Ξε εὐέαίία, εἴ., ἴοσ τῇς υβς οἵἉ [Πϊ5 δὰ]., 227 Να. 225 15. 40 Ὁ (ἰὰ 
188. 59} [οὐ 417 τἰἢς ἰεχὶ ἰβ ῥσοῦ δου ἴο Ὀς ομδηροά). γε τυϊχδι 
ΒΌΡΡοΞΒε ἃ ραζοῃοιηλϑβία: ἐπ 22 ὅα» οὔὗὈ “΄σαΐς (Ηςδ. :2γλ) “σαί 
(Εεν. :α») ἐς τδὰν τὐεηρίὰ, Ὀὰϊ ἰτ 186 ἀουθῖδι! νῃεῖμες τὰς πογὰ 

σουἹὰ Ὀς ἴῃυ8 υβεα ουϊ οὗὨ ἰἴβ ῬΤΟρΕΙ 56Ώ86. --- Βίοκο]]: 7γμ ποῖ 
ἐπ τὰν φοοά ογέμμε, Αα ἐεί ποί τὰν λαπαῖς δὲ τασεξ; 77 ἑλοω δὲ 
σέσεξ ἐπ τλε 44} οἵ δ»οεβεγέδν, 7κ “4:6 (αν οἵ εἰγαΐές ἐὰν τἰνεπρίὰ τοῖ 
ὁξε εἰν αἱ. 

11,12. Ὁ οὗ τοδουΐϊηρ (060 ἯΠῸ 810 μοΐπρ ἴ0 ἀσδίι. --- 
11 πᾶν Ὀς ἃ αυδϑίίοη ψμοῖΠοῚ τς 5ῃουϊὰ ἴακε [686 νεῖβεβ ϑερᾶ- 

ταῖεϊγ, οἵ τεβασὰ τπδῶὶ 848 βἰνίηρ ἃ σουρ]εὶ (οἰονεὰ ὉΥ ἃ ῥγοβε 
ςοιημηθηῖ. Τῆς οσυρὶοῖ τοδάϑ : 

1ι. Ὀεῖϊνες ἴΒοϑε νγθο ᾶτε ἴδκδη ἴο ἀφδῖ, 
ϑδνς [Ποδε Ἧ20 δζε (οϊϊεγίηρ ἴὸ βἰδυρδίες, 

ΘΥΘΠΟΏΥΙΩΟΙΒ, ἰςγΏδιγ. ΤΏς Ἐχργαβϑοῃβ ἄξει ἀπ οὐ ορἐμΡ ΔΡΡΟΑΙ 
ἴο ἀεβοσὶρε ἴῃς ραὶϊϊξ οἵὁ ρδΙβΒΟῺΒ ΨΟ ἂὲ σοηἀεμηηδά, Ὀγ ἴῃς ΡοΪ1τ- 
104] οἵ ῥυάϊοία! δυϊποηεβ, ἴο ἀεαῖθ. ὙὍμὲ τείεγεμος πῖᾶὺ Ὀς ἴο 
τὰς ταηβοῖὰ οὗ ῥγβοποῖβ οὗ ΝΆΣ, οὐ ἴο ἴῃ γεϑοῦς, Ὁγ ἰεμαὶ πηθδῃς, 
οὗ ἱπηοοφηῖ δ Ὑὴ0 δᾶνε Ὀδεη οοπάειηηοα ὉΥ ἴῃς τΠὈυηδὶβ. 
Ῥετθδρ5 βοτὴς Ἐπὶς οὗ ρεγβθουτίοῃ οὗ 76 ν)7ν5 18 τείειτεὰ ἴο (36ς ΥΥ9. 
5 1 Μεας. τἿ 5 705. 4524 12. 4.1; 12. 5. 4); οἵ, ἴδε ἰη)αποιϊίοι 
ΤΑΔΥ Ὅς ἃ ζέῃογαὶ ΟὨΘ, βυρρεϑίεά Ὦγ (ἢς ουβίοτῃβ οὗ οοτγυρὶ δηὰ 
{Ὑτδηηῖοδὶ ρονετητηθηῖβ. Τῆς νἱζογοῦβ σπασγδοῖογ οὗ ἴῃς ὄχργεϑ- 
βίοῃβ (γαζὰ, σἰαμρλίεγ) τηλῖκεβ ἰἃ ἱπιρσοῦδοϊ!ς ὑπαὶ ἴῃς τεοίδεηςς ἰ5 
ΤΊΘΓΟΙΥ ἴο ἴῃ6 οΟταΪ ΠΑΙ͂ Ορρτεδβίοη οὗ ἴῃς ροὸσ ὉΥ͂ ἴῃς τίς, τῦο 
ἀερτῖνε ἴἤεπι οὗ νγοϑὶτ, δπὰ τῃυ5 οὗἉ ᾿νε! Ποοά (ΞΞ 16). Ιἐ ἰ5 

811}} τῶοσς ἱπιρσοῦδὈ]ς παῖ τὰς σουρ]εῖ 5ῃουϊὰ γείοσγ ἴο ἴῃς ποϊάϊησ 
Ὀδοῖὶκς οἵ ἴοβε ψῇο, ὈΥ νίες οἵ ἱτωργυάδηος, ἀγα παβιεηϊηρ ἴὸ ἀδδίῃ. 
Τῆς νεΓῦ τεηάεγοα σαγε ἰβ {|Πἰ. ἀοζα ὅαεξ,; εἰβενθεσε (43 ἰῇ τ ὅ8). 
25 Ψ το 10.) 5 ᾿πηρ]165 ταϑιγαίηϊ οἵ ἴῃς τρδη᾿ 8 νοϊυπίδαγυ Ἂβοτῖ, 
Ὀυῖ τῇς Ραγαὶ]ο δι (ἐσἠσερ) ἤδτα τοχαῖγοβ ἴῃς 8θῆβ8ε ταϑέ, 85 ἰῃ 

]οὉ 33." Ψ 185. 
Ν.} οὗ τὰς Ηεῦ., οὗἨ πεῖς τὰς ΕΏρ] 5 ἰταπϑἰδιίοῃ τὰ  Ὁς πτὶϊ- 

ἴδῃ 5: μουλθ ΓΟ Ϊγ, τεδ 5 (ν τ οὴς 5] ἢ σἤδηρο) : 

12. ΤῈ θοῦ κλγ: “1: ἀἱὰά ποῖ ἵκπονν [μἱς, 

Ηε νδο νεῖρββ δεατίβ, ἀοεἊβ ὃς ποῖ ρεγοεῖνε 



446 ῬΡΕΟΝΕΚΒΒ 

Ηε νῇο οὔδεενυεδ [Ὦγ βουὶ, ἀοε ἢς ποῖ ἰσποννῦ 

Απὰ ν}1}} με ποῖ τεαυΐϊϊε Ἔυεῖῦ ταδη δοοοσγάϊηρ ἴο δὲ ἀεεὰ 

Ιῃ ἤχβι ᾿ἶπὸ ἴῃς ΗδςΌ. [48 : τ0έ 414] πο ξποιν Τλὲς, ἴὶ ἰδ Ὀεϊῖοτ, τὶ ἢ 

ἴῃς Οτκ., ἴο ντῖϊς ἴθ6 βἰηρ., ἰη δοοοσγάδηος ἢ ἴὰς ζάσω δἀπὰ γὰν 
σομέ, --- ΤῊς διὲς, ἴῃ 118 τοδαϊηρ, τον τείε ἴο ἴῃς 5ἰζυδιοι 
ἀεβοπθεα ἴῃ τῆς ρῥτεοδάϊηρ σουρϊεῖ; ἱΓ ἃ ηδη ρἱοδὰ ἰρῃογάπος οὗ 
τῆς 5ἰτυδίίοῃ, ἴῃ6 ἀῆϑννεσ ἰβ ἴῃδι ἢς οὐρῆϊ ἴο ἢανε Κῆονη. Οτ, τῆς 

ἡλὲς τὰ ΔΥ ῬοββίΌϊγ (Ἰπουρῖι ποῖ ργοῦδ]γ) τείεσ ἴο ἴῃς οὐ ραῦοῃ ἴο 
ΒεΙρ ἴδε κυβεπίηρ ; ἴῃς τῆ πουἹὰ ἴδῃ βᾶγ: “1 αἰά ποῖ Κῆον 

ΤΩ ἀαυῖγ," Ὀυϊ (5 νου δε δῃ δχίσγομις οἂϑὲ οὗ ἱρῃοσαῆσςας. Οἱ. 
Τονὶϊ τ Τὶ ἰ5 δὴ οὐ͵)εςοη ἴο Ῥοῖῃ ἴμ 68. ἱπίογρτεϊδουβ τμδὲ 
ἴα φλΐς δᾶ8 Ὧ0 ὀχρτεββεὰ δηϊθοθάςηϊ, βίηος ν.} ἀοεβ ποῖ βἰδίς ἃ 

ἴαοῖ, θυϊ ΟὨΪΥ Θη]οΐη5 δοίοη ἰῇ ἃ βυρροβεαὰ οἂϑδεὲ. Τῆς [,Δ1. τε- 

ἀοτίην : ἐΐ ἐς ποῦ ἐμ νῈὲν ῥοισεν, ἷἰ5, ἰμετείογθ, ρευῆδρβ ῬὈσείδσγαθϊς. 
ΤῊΘ τοδῃ ρῥεδάβ ἸΏΔΌΠ 1 ---- Ὀαῖ [15 ΡΪ]68 Ψ1}}] Ὀ6 βοσγυϊηἰζεά ὉΥ 
Οοά. {15 τεδάϊηρς Ὀςε δἀορῖεά, (ἢ “7 τᾶν Ὅς τορατάςα ἃ5 τείεσ- 
τίηρ ἴο ἴπε ἀυῖγ εηὐοϊηεα ἴῃ ν. ; ογ ν.}5 τδυ ρεσῆδρβ ὃς ᾿ΆΚεὴ δἂ5 
δῇ ἱπάδρεηάεηϊ ἐχδογίδτίοη. ΒΟ κο 1] οὐαἶβ ἄγβὶ δηὰ ϑεοοῃά ]1η65, 

δηὰ (λυ τηᾶῖκοβ ἃ αυδίταίη οὗὨ ν᾿" 15, 1ὴ πῃ ἢ ἴῇοσε ἰβ ΠΟ ἐχουβα 
δηὰ δῆϑινεσ, Ὀυϊ 5: ΠΡῚῪ τῆς 5ἰδιοτηθηὶϊ (ἴπε ἰηἰειτοραῦνε ραττὶοὶε 
Ῥεΐῃσ οὐλϊτ64) δαὶ σοὰ οὔδεγνεβ δῃά γεναγάβ ἀθεὰβ οἵ κΚἰπάῃεββ. 
Τῆς ἤγβὶ δπὰ βεοοῃὰ ᾿ἴπὲ8 ΠΊΔΥ ἧᾶνε Ὀδδὴ ἰηβεγιοα Ὁγ ἃ βοσῖδε 
ΜὮὯΟ βυρροβεά ἴπδὶ ἴῃς τηϊγὰ δηὰ ἰουγῃ ᾿ς 8 σοηϊαίπεά ἃ τεῦυϊες 
οὗ περϊΐρεηςς. Οτ, ἴῃς ψῇοὶε νεῖβε τῆδὺ Ὀς τερασάςα 45 ἴῃς δῆπο- 
ἰδίου οὗ ἃ βοσῖδε οἵ εὐϊΐοῦ γῇο τὶϊβϑῃςα ἴο δηΐοτος ἴῃς Ἔχῃοσγίδιοη 
οἵ ν." --- Εοσ ἴῃς Ἐχργεββίοη τοεήσάς ἀεαγῇς οἴ. τό χι΄. Τἴὔεαγέ ἀπὰ 
σομΐ Ὦετε τ “ἱηνασγὰ Ὀεὶηρ " (ογ, “τπουρῆῖϊ"). Οπ τῆς ἐουπῃ 
Ἰῆς οἴ 12} 24 7εἴ. 25," το 70Ὁ 34ἢ. 

ΧΧΙΥ͂. 8. Ἐ τῦ, οὐ δίέησν τ; (Ὁ ψευδῆ, Ξ- κιν, »} κ ἔοσ “, ἃ οοξίυξίου 

προ ἢ ἀρρεδς ἴο βῦρροες ἴδε οἷά δἱρβαῦεῖ (1,.4ρ.}); εἴ, τοῦ» 1933 20, 2416 283. 
--δ. ἘΔ 03 Ὁχὺ Ἢ); (ΘΟ ((ο]οννεὰ Ὀγ 52) κρείσσων (-- “3)) σοφὸς ἰσχυροῦ. 
Ἀεδὰ: '7Ὸ 20 Ὅ2Π Ὡ), οἵ [7 Ὅ5η "ἃ. δ πι]δτὶγ, ἴῃ ν, ἴον 3) τῷ γϑῆῦ, τεδὰ 

ΤῸ 8 (οἴ. ]οῦ 96). --- Ἰ. Β,.᾽5 τεοσοπείγυοιίοη ἰδ 85 [οἴϊοντο: δ π ̓φηκ [1] 
τρ πῦον κ᾿ ὝΨ3 310 28) ὍΣ 52 Ἰπκογὸ νι, Ικ ἰδ Βασάν Ῥτοδαδὶς ἦναι 

οὁ τοιοῦ οἵ τὰς Ηεδ. τεχὲ ννουἹὰ Βᾶνε (Δ]]εἢ ουΐ.--- 10. ΒίοΚκοΙ! : 2Ὰ2 ΠΘ2 ὃκ 

ΠΟ Ἢ ΛῊΣ ὍΝ2 ΠΡΆΠΣ ΠΣ ὍΣΣ ΠῚ ὉΝ ὍΣ ἼΡι, τὶ. Ἐὸσ οκ 88 μβοτῖδεϊνε 
Ῥασίεὶς εἶ, Ψ 81ιὉ 139}, 1 νταϑ ἐτεδιοὰ Ὁγ ὦ 633, ας [{ -- ὕν, ἰς Ἰδοἰκίηρ ἴῃ ἄ, 
δᾶ τοδὺ Ὀς οτιπτιεὰ πίϊδουῖ ἀείτγτηεηϊ ἴοὸ ἴῃς δεῦβε, διὰ στ δἀνδηΐαρε ἴο 

ἴδε τα γίμαι. --- 18, ἘΠ ὉΡπν; Φ οὐκ οἶδα, ΞΞ Ἄγ νὸ; Β, υἱγες ποθ ἐμββείμρ, 
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ΞΞ 2135 κ᾿, οὐ Ὀεῖδεσ τ σμῦ γ5κ, ἃ τεδάϊωρ ἩἘΙΟΒ πρὰῪ ὕε δἀοριεά. --- Βὴ 13}; 
.] γἶνωσκε, τε 25 σὺ. 

18,14. δυαιρετίμοα οἵ πέδαι το λοῦογ. -, Τε Ηεῦ. μιαδ 
Ὥγεῖ δὴ ἱποοιωρὶεῖς αυδίσαϊῃ : 

13. ΜΥ ξοῃ, εἴ ΒΟΠΕΥ, ἴοσ ἰὶ ἰς ψοοὰ, 

Απὰ Βοπευοοσηῦ ἰς ἐπεεῖ ἴο τὰν ἰδεῖς. 

14. 80 κῆπον νυἱξάοσῃ (ἴο Ὀ6) ἴο [Ὦγ δου], 

1 δου δηὰ ἱϊ. 

Τὸ 1815 15 δρρεπάςεὰ ἴδε σγεηηασὶς : σημα δόσγε ἐς ση ἐπ, ακαὶ τὰν 

ἄσβε εὐ πού δέ εμέ οὔ. ΤὨΪ5 τειρδσὶ 15 παρὰ Ϊὶγ δῖε δρρτορσίδῖε" 
εἰβενμετε ἴῃ ΡΥ, ἴθετε 15 τείεσεπος ἴο ἴῃς δη4 ΟὨΪΥ ἩΏδΩ ἴΠΟΓΕ 15 
ἀΐτεςι φαεβιίοη οὗἁ τεϊσ δυϊίοη ; 8ες 5" ἢ 145} 165 τοῦ 2οἿ 2.55 
245 2. λοῖ. Τῆς βεηΐδηος 5668 ἴο Ὀ6 ΠΒΟΙΟ ᾿ΩΡΙΤΟΡΕΙΪΥ ἱηϑεσιοά 
ἴτοτὴ 235, σῆεσε ἰϊ 8 ἴῃ ρἷδος. --- Νοῖς ἴῃς ἀϊδετεπος οὗ βιἰδϊδιηθηὶ 

πῃ ν. δηὰ 25,6; ἰοσ οἵδε τείδεηοαβ ἴοὸ ἀσμεν δηὰ ἀσμέγεονιό 8ὲὲ 
5᾽ 165, Τῆς δάάγεββ μὲν “ον βΒῃουϊ ἃ ρεγπαρβ Ὀς οὔτςὰ, ἀηά ἕοσ 
“αὐ πὸ τοϊψῃϊ πτὶῖϊε δόσω ἐαίέςί, 7.τ: ἰδ ᾿ἰϊ, δαζαίε.--- ἴῃ ν. τς 

ἐχρεςῖ ἴδε 5ἰδιετηθηΐῖ, ἰπ σουρ]εῖ ἔοσηι, ἰπαὶ νι βάοιῃ ἰ8 βϑιννεεῖ ἴο ἴῃς 

80]. Τῆς οχρτσεββίοῃ 7. ἡάοω πα ἐξ 18 βυδρίείουβ ; ἃ τείδθηςς ἴὸ 

Βηάϊηρ ἰ5 ῃδίυγαϊ ἰῃ δυο ραββαροβ 845 3} 85) 2ς}6, Ὀυϊ ποῖ δεῖξε 
πεῖς ἴμ6 σπνεείηεβ5 οὗ πίβάοτα ἰ5 ἴῆς ροϊῃϊ. Οοτιωηρατίηρ 2} τ6 5 
ἯΙ ΤΩΔῪ 5υϊτηίδε ἴπδὶ ἴῃς οΟΥρίη4] ἔοστῃ οὗ ἴῃς οουρ]εῖ νγὰ5 ἰῃ 5υὉ- 

δίλῃςες: 80 Κηον]εάφε ν71}} Ὀς Ρ]εδεαηὶ ἴὸ ἴδες, 
. Ἀπὰ νίβάοτι Ἄνεεῖ ἴο [ἢ βου]. 

Τῆς ϑεέῃοσαὶ βεῶβε οὐ ἴῃς αυδίγαϊῃ 15 οἶεασ, ᾿πουρῇ ἴῃς ἔοστα 15 
ἀουριι. 

1δ,16. Οδυϊίου δραίπσί δδεδὶ ἱηρ κοοὰ πι62. 

15. [δε ποῖ ἴῃ νγαῖϊ [] ἴοσ ἴδε Βοιις οἵ ἴδε ὑπεῖ, 
Αμὰ δβδδδὺὶ ποῖ Ηἷς ἀνε] ]ηρ- δος. 

16. Ἐογ ξευδῶ ἴἰγηες [Ὡς )πδὲ τηδὴ (4}}ς δπὰ τίβες, 

Βυὶ ἴδε υἱοκεὰ δε ὀνετίγονγῃ ὈΥ οδἰδιοῖγ. 

1δ. ϑυμοηγιηουβ, ὈἱηδτΥ, οἵ ἰεσηδιγ- ΐπαγ. Αδεὶ δε πο ἐμ τοαῖξ 
ἴδε Ηδεῦ. ἰπδετῖβ Ο τυΐεξεα »ιαρ, ἴῃ. 15 δι} βιῖςα!γ οὐἱ οἵ ρῥἷδος 
(δῖπες τισουρδουῖ τιϊβ Θεςὔοη ἰτ ἰβ ἴῃς ΡυΡ] πθο ἰ5 δά ἀγεββεὰ 
διὰ ναιῃεὰ δραϊπδὶ ἴῃς πίοκεά), πιᾶτβ ἴῃ σηγίθτλ, ἀπαὰ 15 ὑγοῦᾶ- 
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ὈΪΥ ἃ αἰοϑ8. ---- ἴονηδ ἰΒ σδοαε (3 τ) ; γμσέ τὸ γίρλίομς,; σεςσυῦ 
Ξε ἦ υἱοίξηεε ἴο, υἱσίσριεν ἀφεαιΐ, ἐαγωγε, ἀευαείαίς (8εῈ τιῦ τοῦ 

41ἶ Απὶ. 3} [εἰ. σ΄ 1οῦ 955); “ιυεἠέηριῤίαες, Ῥτορεην ἐσμελέης- 
2ίαεε, ἴλε ἠαὶν οἵ δῃϊγμαὶβ (15. 357 65), υϑοὰ οἵὨ ΙΞγδεὶ σῆδη ἴδε 
πδιίίοῃ 5 οδ]16ἀ 4 ἤοοϊ οὗ βῆδερ (7]6σ. 5οὅ), [ες νεγῦ 150, ογάϊπ..- 
ΤΥ υδεά οἵ δῃΐϊπηα!β (15. 11 Ψ 1042), βοτῃειπιθβ σεΐειτίηρ ροεῖ- 
ἰοαιῖγ ἴο πε (Όεῃ. 495 Ψ 227). Τῆς ἱπ)υποίίου ἰ5 ἀραῖηϑὲ βθογεῖ 

δηὰ ορεὴῃ δἰἰεπιρὶβ οὐ ἴῃς Ὠοτηδβ οἵ τἰρῃϊθουϑ τῆδῃ, δηὰ σοῃΐοτα- 

ΡΪδι65 4 ρεγὶοά οὗ νἱοΐεῃςς, ὑῬσοΌΔΌΪΥ ἴῃ ἃ στεδὶ οἰ. --- 16. Απα- 
τῃεῖῖς, ᾿ἰουπᾶσυ, ΟΥὁἨ ΘυΔίογ δι -ἰΘΓΏΔΙΥ. «δοῦση, ἃ τουμά ὨυταῦοΓ 

(οἴ, ]οῦ 5 Μι. 1:85. 3) ---ἰἣς γίρλδεσως, ἰὶ 15 5αϊὰ, 58.481} Ὥδνοῦ ὈἊ 
ῬοΓΙΔΠΘΏΙΪΥ οαϑὲ ἀοόπνῃ (οἴ. Μίς. γ5); ἴῃς τοϊοζεά, οα τς οοη- 
ἸΓΑΙΥ, ὯΔ45 ΠῸ ΡΟΥΘ ἴο τίϑε ἄῦονς τηϊβίοττυῃε --- οὔοςα ἀονῇ, δες 

ἄοοβ ποῖ τίϑεὲε. Τῇ οουρὶδὶ το Δ ὈΪΥ τοίετβ ποῖ ἴο ἴδε παῖυγαὶ 
ἸΠΒΡῚ ΠΩΣ ΡΟΝΕΙ οὗὨ ἱπίθρτιν δηά ἴῃς ἀεργεβδίηρ εῆεοϊ οὗ τρογδὶ 
δν]}, Ὀυΐϊ το ἀϊνίης τειϊτὶ υοη. --- 474 ουεγίλγοτυη, Ἰἴϊ. σγε σεααΐξ ἢ 
σέμεδέδ, οὐ δ εἰμνιδέσ. Ιηβιεδὰ οἵ ὧν εαλανεΐέν 6 ΤΑΔῪ τεηάεσ ἐπ 
ἐαέανεν, ἴμαῖ ἰ5, “ ἴῃ [ἰπης οἵ οδἰδιαὶ τυ." 

17,18. Αφαϊπεὶ ἰακΚίπρ' ΡΙδΑδΌΓΘ ἴῃ [86 πιεξοστίαποε οἵ σποδεῖοα. 

τ΄. Αἱ τὰς (411 οὗ τΐπε δῆ επιν τεοῖος ποῖ, 
Αἱ δῖ5 ονεσίδσον ἀο ποὶ ἐχυϊὶ, 

18. 1,κεὶ Ὑαμννε δες δηὰ Ρὲ ἀϊβρ]εαβεά, 
Απά ἴυτῃ Ὠἷς ἀρεῖ ἔγοπι δἷπι. 

17. ϑγηοηγιηουβ, ἴεγηδῖγ. [ϊ. σΖ “δε ,αἤίηρ 97 δπιὰ σέ ἀὲς δεῖνα 
συεγζάγοιση. [τὰ βεςοπὰ Οἱ. 11ἴ. κέ ποὐ τὰν ἀεαγέ ἐχωδ. Τῆς νεσὺς 
γοοέές ἀῃηὰ ἐχιί σΟΙΙΏΟΩΪΥ 5ἰρτ γ ἴῃς δυάϊ!Ὀ]ε ἐχργεββίοη οὔ 7ου ; 

τῆς εχυϊιδιίοῃ τᾶν Ὅς ζεπογουβ (85 ἰῃ 5.5 235), ΟΥ̓Δ] ἰςῖοιι5 (85 

μεῖε δηὰ ἴῃ ψ 35). ὙὍῆε ἱπ)υποιίοη 5 ἠεραῖίνε (οὗ, [οὉ 412), 

δϑαϊηβι Ἔχυ]δίίοη ονοσ Θῃεπΐθβ ; ἴπ 6 ροβίνε 5:46, βυτηρδῖδυ πῖῖὰ 
Θῃθπηΐεβ (5ε6 ψ 355} ΜΙ. ς“), ἰ8Β ποῖ ἐχργεββεά, Ὀαϊ 15 ρεσβδρβ 
Ἰηνοϊνεά., --- 18. Θίηρ!ε βεπῖδηςς, ἴεσηϑιγ. Τῆς ἄέγη ἀΐς σησεν οι 
λένε (τμδῖ ἰ8, ἔοπι [ἢ 6 ποι) 15 ποῖ ἴο Ὀ6 υπάετβίοοα 85 Αϑεττηϊηρ 

τῆδιῖ ἀοά ν}}} σεαβε Ῥυῃι βίην ἃ νίοκεά πᾶ Ὀδοᾶυδε ΔΙ ΕΓ τηδῃ 
5 ῥΡἰεαϑεά δἱ ἴῃς ρυηίϑῃμηεηῖ; (ἢς (]1] ἔοττι οὗ ἴῃς ἐχργαεβϑίου [3 

““τυτῃ ἴτοπι ἢΐτ ἴο ἴΠ66,᾽ δηά ἴῃς 5{Γ685 ἰ5 ἴο ὃς ἰαϊὰ οἡ ἴῃς “ἴο 

τες." “Τδου;," 88γ5 ἴῃς βαγψα, “τ|ῦὶϊ τὩδη Ῥεσοηια ἴῃς μτεδίες 

βίπηεσ, δηά Ὑδινθῖ γι} ες τοτὲ σοποοδγηδα ἴο ραυπίϑιι ἴδες τἶααι 
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ἴο Ῥυδὶβἢ Ὠΐπλ." --- ΤῊς τηοῖνε Πεῖε δβϑί ψηῃεα --- ἴδασ οἵ Ὑδῆνε᾽ 5 
ἀἰδρ]εᾶδυτε --- ὈεϊΪορ5 ἴο ἴῃς εἰμῖοαὶ βγβίειη οἵ Ῥχονοσῦβ. Βυϊ 
5 τηοῦνε ἀοεβ ποῖ ἱτηραὶν ἴῃς ἀϊσηιγ οἵ ἴῃς πιοταὶ βίδμάἀδσὰ ῥὑσε- 
βεηῖϊοά, Ὑδανε᾽ 5 ἀἰβρίθδβυγε 15 ἴῃς Ἔχργεββίοη οὗ ἴῃ πλοσϑὶ Ἰάςαὶ : 
15 οῃς᾿ 5 ἀυγ, βᾶγβ ἴῃς Ῥτονοσῦ, ἢοῖϊ ἴο τε]οὶος δὲ ἴπιε τπιϊϑέοσϊυ ποβ 

οὗ ἐπειηῖεβ. Τῆϊβ ἀυγ ἰ8 οηίοσοεὰ ὉΥ ἃ γεΐδεῃος ἴο σοϊαρθῃβᾶ- 

ὕοπ, Ὀαὶ 1 τευηλδίῃ8 ἃ ἀυῖγ. 

19, 20. ἴς ἐμ πασοαβοαθὶο 10 δαῪΎ ἕο πβοκο, βοοίης ἐδοῖς 
αδὰ ἴδ ΠΠΈΔΡΡΥ. 

19. Ἐτεῖ ποὶ [Ὡγεεὶ Ὀεοδαδε οὗ ενϊϊ-ἀοετε, 
ἘπΥΥ ποῖ ἴδε ν]ἱοϊεὰ; 

20. Ἐοτ ἴδεσε νη}} θὲ πὸ (ὨΔΡΡΥ) επὰ ίοτ ἴδε Ὀδὰ πιδῃ, 
ΤΒε ἰαπρ οἵ ἴδε νἱοϊκεὰ υ}} Ὀς μαὶ ουΐ. 

Βοῖδ οουρ]εῖβ ἃσγὲ βΥποηγτηοῦδ ; ἴῃ ἤχει 18 Ὀἰπασυ, ἴῃ 6 βεςοηά ἴεσ- 

ὨΔΙΥ, ΟΥ ἰεγηδεγ- Ὀϊηδιγ. Οἱ. 2.1.5. 2218 γε ψ 27).579γ3. 2 γεΐ 
Ξε “Ὀς τοῖ ΔΗΡΤΙΥ ἐχοϊϊοα,᾽" τπδὶ 5, ἂἱ ἴῃς Δρρδάσζεηϊ ρσόοβρειῖ οὗ 
τλε νἱοκεά. Ο ἐηω 8ες ποῖς οὐ 23. [1Δ1.: δάεγο τοῖδ δέ τό ἐπά, 
πὸ ουΐοοτῃς οἵἉ {{{πΔ---- δῖ 15, Ὡο ροοά ουϊοο!Ε. ΤὨΐβ ῥὑσγεβρηδηϊ 
υϑς οὗἩ ἴδε ἴεττα 5 ἐδυ πα ΟὨΪΥ Πεγε δπὰ ἴῃ 23᾽} (5εε ποῖς ου 24); 
ἐν ΙΎἤοτο εἶβα ἰτ ἰ5 ἀοῆηοά. ΤὨυβ ἴἴ πυρῆς Ὀς τεπάοσεὰ λρήμρε 

(ϑ814ά. “1), οὐ γαισαγα (ἘΜ.) ἰῃ τηῖβ 16. Οτκ. οί (85 ἴῃ 
Ψψ το9}2) ἰ9, ἴῃ [5 ςοπηεδοιίομ, 1655 ὑτοῦδὈϊα. --- Οἡ τς ἔφυγε ἰῃ 

ν Ἷ 5ες ποῖεβ οἡ 13 Δοῖ. --- ΤΉς Ρῥγοῦ]εῖ οὗ ἴῃς αυδίταίῃ 15 ἴῃαῖ 
οἵ ἴῃς Βοοκ οὗ 7οὉ ; ἴπε ῥγδοῖίςδὶ τωογα]ϑῖβ γεϊδίπηθὰ ἴῃς οἷά νίενν, 
δοϊάϊηρ τπδῖ ἰξ ἔυγϑηεα [ἢ βιτοηροβὲ ἱποθηϊίνε ἴο τε ]]-ἀοίηρ ἴπαὶ 
εουἹἱὰ Ὅς ἀτροά. 

21, 382. Ῥυΐν οὗ οὐοάΐοποο ἴο οϑπεῦιτιϊοὰ ΔΌΓΒΟΥ 164. ---- ΟΣ 
Ἠεῦτγεν ἰεχὶ τεδάϑς : 

21. Ἐξεασ ΥδλνςὮ, πὰγ βοῦ, απὰ ἴἢς ἰκίηρ, 
Απὰ στ ἴμοβε το σβαῆρε δανε πυρὶ ἴο ἀο; 

22. Ἐοτ βυἀάςηὶγν δτίβεβ ᾿δεῖν γυΐῃ, 

Απὰά ἴδε ἀεειγυοιίου οἵ ἴμεπὶ ὈοΪᾺ ΒΟ οδῃ ἴον} 

Τῆς δάάγοββ "» “ογ, Ὀδοάυδε οὗὨ [15 βίγδησε ροβίοη δηὰ Ὀδοδυθβς ἰΐ 
τοδτβ ἴῃς τὨγιῃτα οὐ ἰῃς Ηοὗ., 18 ὈεῖῖεΣ οταϊτιεα 85 βου αὶ ἰηϑεττίοη. 
Ἦσυε παμρὴϊ το (0 15 ᾿ϊ. νιῖχ (οτ, 7ομ) πού ἐλγεοζ --- Ἡγλο ἐαπ 
ἀποῖν ἢ -- “ οογηδβ βυάδάξςξηϊγ, ὑπεχροοίςα]γ.᾽" --- ΤῊΣ ἐχργαββίοῦ 

26 
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τοὴο ελαηξε (ἰπιταηπιῶνε) πᾶς Ὀδθῃ νΑσίουϑυ τεπάεγεα : ϑοδβαϊι. 
ΕΥ̓͂. : τονε λα αγὲ ρίσεπ Ὁ ἐλάηρέ, ἩΒΙΟὮ οδῃ τηθᾶῃ ΟὨΪΥ ποῦα- 

γεσι γέγωνε σϑΐαϊΐ, ῬΟΪ τ 4] αρίϊδῖοτβ ; ἃ 53]σῃϊ τηοἀϊδοδιίοη οὗ ἴδε 

ποιὰ ρίνεβ ἴῃς βθῆβε εἀζσηρέγς (Ὡδηβίῦνε), ΤΟΊ ἱηϊετγργεῖδα 
(Ογ Ηἰἴισις σα.) 45 ΞΞ- γενοξμδοηεῖς, ἐπεωγγεεδοπίείς; ΜΙΠΒ. σἕ: 

ἐάσετε τυᾶο ἄγε οὕ α αἰδενεη πεϊμά, τιδὶ ἰ5, ἴῆοβε ψμο ἀο ποῖ ἔδδγ 
Οοὰ δπὰ ἴδε Κίηρ --- ἃ τεῃάοσίηρ ᾿ἰοχι σοσταρ ον ἱποχασοῖ ; Εννδὶά : 
ἐλε φωαγγεέζονιο; Ἀδυββ: 2ὲ}6 αἰἠεοπέεη αι, ὅγι. Ταγρ.: ,ροΐε; 

1.Δι.: αείνγαεζονο. --- Οτκ.: δ ποί αἰοόεν εἰλςν οΓ ἕλενε (-: Ὁ 
ἥλιον ὀοίὰ δέ κοΐ ἰϊσοῤεάίεη:). 1 ἴὰ ἴῃς Ἔχρσεββίοῃβ ζλεὲρ γε δινὰ 
“6 ἀεεγμεδον 97 ἕλόνι δοζά ἴῃς ῥσοῃουῃβ Ὀς υπάετβιοοά 45 τεέεσ- 
τίς ἴο σοι διὰ φὰε ξίηρ (τῖτὰ της βεηϑε : “πε πίη δηὰ ἀσβίσυς- 
ὕοπ ἱπῆϊεϊεα ὉΥ ἴπδηι"᾽}, ἴδε Οτεεὶς τεδάϊηρ 15 βαϊϑξίδοίοεγ. [1 

τῆς ἐχρσεββίοῃϑβ ἴῃ ψασβίίοῃ πηεδῃ “ἴδε συΐη εἴς. βίοι ὈΦΙΔ1] {πετὰ,᾽" 
τῆς τοίδγθηοα τησϑὶ Ὀ6 ἴο ὈΕΙΞΟΏ5 τη! οη δα ἴῃ ἴῃς βεοοηὰ ἔπε οὗ 

ν.Ἀ, δηὰ ἴδε τεδαϊηρ δάέεγε ὀοζὰ 15 Ἰτη ροββί]ς (βίπος ἴῃς Ἔχργεβϑίου 
οδηποῖ ἀςβίψηδῖε 186 ἵνο οἶαββεβ, ἴῃοθς ψοὸ ἴδασ Ὑδένε, δηὰ 

ἴθοθς το ἔδασ ἴῃς Κίῃρ). [{{πδὰ ῥσοηουῃβ ὃς ἵκεο 85 οδ)εςῖνε, 

ἯΕ ΤΩΔῪ Ιοδά: 
Ἑξεας ἴβου σοὰ δηά ἴδε ἱκίηρ, 

τ ἰδς νϊοϊκεὰ (οτ, τι 1005) μανε πδυρῆὶ ἴο ἀο; 

ον οἱ ἴδεῖα [8115 δυάάςεῃ ταυΐη, 

Απὰ ἀεπίτυςτίου υπίοτοξεεε. 

1 τὰς ῥγορουῃβ Ὀς τεραγάςα 85 5υν)]εςῖίνε, ἃ παίυγαὶ τεδάϊηρ πῇ] ὃς : 

Ἑεδσς ἴθου Οοά δπηὰ ἴῃς ἰεῖηρ, 

Αἰγεῖ ποῖ εἰἴμες οἵ ἵἴβεσα; 

Ἐοςτ ἴῃς τυΐῃ ἴ8εγ ἱπῆϊςοϊ ἰς δι άεη, 
Απὸὰ τδς ἀεπίγαοστίοι ἴμεν βεπὰ ππίοτγεβεςῃ. 

ὙΠῈ μεποσαὶ βεῆβε ἰ8 ἴμε βᾶπης ἴῃ ἴδε ἴπο ἰοστιβ : οὐδάϊεπος (Ὁ 
Ο(οὰ 85 βυργεμις γαϊρίουβ δυϊῃοτίυ, δπὰ ἴο ἴῃς Κίηρ 85 ϑαργεπις 
εἶν! δυϊμουν, 18 επ]οϊηεα (30 τ Ρεῖ. 1172; ορροϑίτίοῃ ἴο δεῖται ὮὉγ 
πίοκεά σοπάυοϊ Μ|}} Ὀςε Ρυηϊϑῃεα πιὰ ἀεδιπιοιίοη. ---- Οσαΐ, 85 ἴδε 
πΊΟΓΕ ἔδυ ]αν πογὰ, πιδὺ Ὀς πυϊπιτυϊοά ον Κσλεσεή. --- ΤῊ ἴτλπ5- 
Ιδϊϊοῃ οὗ ν-ῖῦ: φέε ἀεενμεῆοη 97 ἡλεὶγ γεανε τυὴρ ἐαπ ἔπνσιυ ἢ" Β 

τηηδίυΓΔὶ ---- ἰὰ ΟἿΣ. γεᾶτβ (85 -- 116) ἅτε βαιά ἴο ὃς ἱμπογεαϑθά οἵ 
Ἰεησιπεηεά (91), οὐ ἀἰπυη!ῃςὰ (105), θαϊ πενεῖ ἴο ὃὈς ἀεβίιχογεά. 

5 ὅγε. Ταγᾷ. Ὠς. ΕΝ. πιδεξ. 
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-τ-- ΎΒε Οτκ. Βογὰ ἰῃβεσῖ5 20} οἵ τῆς Ηδεῦ., αἰνίηρ δῃ ἱπιργοῦδῦ!ς 
οζσάοσ. 

12, 14. Τῆς ντες. βυιυδεϊδηιδ!}γ τερτοάυος 88. ΤΈΣ ροϊπιίηρ οἵ [Ὡς Επειρὶς 
Ἰαρν. πγ ((οἀ. “ὔὐΜε1), ἱποιεδὰ οἵ πν ἷς ἀυς (85 ἰπ ἴδε Ατῖ. θείογε π) ἴο 
τε (οἰϊονίης τ, ἴο ἩΒΙΟΒ ἴδς νονεὶ ἰς πιδάς ἴο οοπίοττι; 5Ξες ϑίγαοϊς, νοίᾳ., 

Ῥ. 19, ἀπὰ ποῖες οὗ Ὀε. Β-Ὁ, Οἰπδθυτρ. ---1δ. Οπιῖς 38) γα, νὰ ΒΙ., δα ἴὰς 
8ῖοΞ55 οἵ ἃ βϑοτῖδε ψῇο ἱποούγεςν αϑβυτηθὰ ἴμδῖ ἴῃς νγαγηΐπρ πιπεὶ Ὀς δα ἀτεβεεὰ 
ἐς νϊοκεὰ τῆεη; ἴὰς νοτὰ ἰ5 τεργεβεηϊεα ἰῃ 4}} Υτεβ., Ὀυϊ Σ ᾽25 ἀσέβειαν, απὰ 

Ὦ, ἱνεριείαίενε. --- 186. Ἦ »ϑν, ΞΞ τευεῖε ἐΐνεξσ, δὲ δ ᾧ 119}Ὁ ---1Ἴ. Κὶ ραν. 

Ὑ3"κ; Ο, Ῥειζετ, βίηρ. --- Ἐ) 0223, δὲ 1 αὐτίἀρεὰ ἔοστα οἵ ΝΊ(.; Ῥεῖϊζϊεγ Οδὶ 

Ὅν 53. --18. Ἐ) σὺν ἰς Ρεῖϊϊετ ππαετεϊοοά 85 3 8. πι. Ῥετί, νετἢ 1 οοπϑεουζίνς; 
τε δά). νουἹὰ Ῥτορετὶν ὃς ἐο!!ονγεά Ὀγ κηπ; (ῦ καὶ οὐκ ἀρέσει. ---19. Ἐ “πρρ; 

ὦ χαῖρε, -- τπῇ ([46.).---3ι. Οχοῖε Ἀ5 )5. --- Ἐ) οὐ; 35. (Δπὰ δ) κῸν οί, 
Ξε ἐς τ Ὑο8ςε ἰμίε]]εςὶ ἰς ομδηρεά, νεῖ 1685" (οἵ. Ατδιω. ")Φ); Ξ', σεν σείονἐ- 

ΞΞ “ ἀϊδραγαβετῖ}," μεσ. -Ξ “ἴδοβε γῦο οῆδηρε δεῖν διτἰτπᾶὰς, ορροηεηῖς," 
βρ ΞΞ “ Βαΐοεγβ᾽"; Μεπεῖ. τοῖς μισοῦσι, ΞΞ- νυν. --ὖ, πῃ ὃ: καὶ μηθετέρῳ 
αὐτῶν ἀπειθήσῃτ, ΞΞ ἼΡΓΓΙ ὃκ Ὀσ ὉΡ σις. --ϑ8εςὲ ᾿ε᾽ Κοβεὶ οὐ υ.ἄ}. -- 
42. ἮΙ, ττῦ εἶνεβ πὸ καϊίβίβοϊουυ δεῆβε. Εν: Ὀπι; Βί.: ὁγῦϑ δβείν' 
ἑαΐοον, ἰακὶηρ Ὧν ἴῃ ἴῃς Αγϑτι. βεπβε. ὉΠ) Φ ἰ5 ρεζῆδρα οοττυρίεα κΞοτῖθαὶ 
τερειπίου οἵ ἴμε Ὁ οἵ ν. 31; ἴῃ τπαὶ οδϑε ννε βῃουϊὰ δὰά βυβ. το Ξῇ το, δοὰ 
ταῖς ἰξ ραγδὶ]εὶ ἴο θ.ν. --- Οἡ ἴδε δα ἀεὰ σουρ]εῖδ ἰῃ 6 δες Ενν., "αάνό. α΄. Βεδί. 
Ἡέπξ. χὶ. ὑρ. 18 8.., ΒΙ. Βαυπιᾷ. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΤῸ ΤῊΕ ῬΒΕΟΕΌΙΝΟ ΟΟΙΜΈΟΤΙΟΝ. 24" 

Τῆΐβ ἀρρεηάϊχ νὰ8 δα ἀδά ΟΥ̓ δὴ εἀϊΐζοσ, ργοῦδὈϊν ὉΥ πὶ ῃῸ 
ςοἸἸεεϊεὰ 227-243, ῬΟΒΒΙΌΪΥ ὉΥ ἴδε φεπεγαὶ δαἀϊῖοσ οἵ ἴτε Βοοκ. 
[τ ἰ5 ἱηιτοάυοςα Ὁγ ἴῃς {116 : 

23 4. Τῆεβε αἶδο γε ὈΥ ἴδς βαρεβ, 

ἴῃ ψηϊοῦ ἴῃς αόο ἀρρϑᾶτβ ἴο αἰϊαάς ἴο τῇς 53: τι} ΠΠῚῸῈ ἴῃ 22} 
(δοοοτάϊηρ ἴο ἴδε διηεπάςα εχ). Τῆς ῥΐυγ. ταρός ροϊηῖβ ἴο ἴῃ 6 
Θχίβίεηος οὗ ἃ 5ρεςῖδὶ οἾ885 οὗ νγῖϑε δ, ὙΠΟ ΕΟ ΟΥΑΙ αἴ ΟΥ 

Ἡτεῖβ. Τῆς υἱήεγαηοαβ οἵ ἴῆ686 τηδῃ ἑοσιηςα 4 ἀϊβιίηοϊ Ὀοαγ οὗ 

τουρμῖ, ρατὶ οὗ πῇϊοΐ 18 ργεβεσνεά ἴῃ ἴῃς Βοοὶς οὗ Ῥχονεσζῦβ, δηὰ 
ΟἾΠΕΙ Ρᾶτῖβ ἅτ ψίνεῃ ἰῃ Βεη-ϑίτα δηὰ Εςο]εβίαδῖθβ. Ὑγ ΐ] 6 ἰξ ἰ5 
ποῖ ῥσοθδῦϊε τπδϊ 411 τμαὶ ἴῇεν βαϊὰ μᾶβ Ὀδεη δὐἀϊϊεά, ἰξ 15. {Ποῖ 

τῃδῖ να ἢδνς ἰῃ ἴῃς νατίουϑβ οοἰϊεστίοης ἴῃς ρίδι οὗἉ (ῃεἰνγ τῃουρϊ. --- 
ὙΏΘ ῥγεβεηῖϊ ῥιοὺρ ἰβ ρασὶ ὕγοβε, ραζί ἰπ ἀείεςϊννε τηγίδπι; ἱἰπ 
οοπίθηϊβ ΠΕΑΙΥ ταβοῖλἷς ἰπ ἴοημς ἴμοβς οὗἁ ἴῃς ρῥγεοδάϊηρ ραᾶσῖ οὗ 

τῆς ϑεοσὔοη. 
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230.26., Τυάϊαῖα! Ρατεδμεγ. Ησποεῖ ποσᾶε. --- Τμε τοῦτα! 
τεϊδιίίοως οὐ τῆς ᾿ἰπεβ δὲ ἀουδίι!. ΜΘ τᾶν Ὀς τειϊαἰηςα Ἂς 
Ῥῖοβε, οὕ εἰπμεπὰςεὰ ἰηΐο σαγιῃπλὶο 8] ἔοστῃ ; ν. τυ Ὀς ςοππεςῖεὰ 
νὰ ν.᾿ οὐ πῖτἢ ν. 5. ΤΏς νεῖβοβ τεδα ἰπ ἴῃς ἩδΌ. : 

23 ὁ. Ῥαυτίδ! ΠΥ ἴῃ ᾿μαϊςοΐα] ἀεςοϊδίοιβ ἰδ οὶ βοοά. 

24. ΜΝΏΟ δβδγς ἴο δίτω Ἧ}ο ἱξ ἱπ ἴῃς στοὺς : “ΤΏου δεῖ ἰῃ ἴῃς γεἰσῶϊ"; 
Ηϊτ πίε ὙΠ] ἐχεοταῖς, δῃὰ ρεορὶς εὐγξα. 

25. Βαϊ (οτ, ἀπὰ) ἴμεν το γερζονς ἔαγε νε]], 
Οἱ ἴδεπι τεβὶ ἴῃς Ὀϊεκδίσιν οὗ ργοβρετίιυ. 

26. Ηε ἀοεξ ἃ ἔτ] η αν δεῖ 
Ἅῆο ἶνες δῇ Βοπεξὶ δηενγεσ. 

Ηειτε ν. Ὁ ἰβ ἃ ὕγοβε βεηΐξῃοα, ἃ ἰςξα] πιαχίτῃ ; ἰἴ8 ᾿μβουφῆϊ 15 ςοη- 
Ὠπυςα ἰπ ν.᾽" Ὁγ ἴῃς 5ἰδιειηδηΐ ἴμαὶ (ἢ μαγιίβδη Ἰυᾶρε ἰ5 απίνει- 
58}}ΥὙ Ἔἐχεογαῖεσά, ΒΙ κεῖ, οπδηρίηρ ἴῃς ἰεχὶ οἵ νιῖῷ δηὰ ἀἰϊν]άἀϊησ 

βεοοῃά πε οὗἁ ν." ἰῃῖο ἴνο ρᾶγῖβ, πηᾶῖεβ ἃ αυδίταίῃ: ἀφ τὐὴσ ἐς 
2α»γηἥαέ ἐπ γμάρνεηΐ, τυάο σαγς εἴς. Τῆς ετηεπάδζίοηῃ ἰ5 δἰϊτδοῦνς, 

δηὰ 5ῃου]ὰ ροσῆδρβ ὃς δάοριεθὰ ; ἴ ἀξ τοὴο ἔς ραγἄαί δὰ Ὀδεη 

ςοιτυριοὰ ἱπῖο Ὁ  ὲ ῥαγῆαί, ἃ 8οτὶῦς πουϊὰ παῖυγα!ν δά ἴῃς 
ποσὰβ μοῦ γροσά,; ἰϊ ἰδ, ονόνεσ, ἀουδι] ἩβεῖθοΣ βγτητης συ οἵ 

Ῥοεῖίοδὶ ἴόστι σὴ πεσε Ὀ6 ἰηβιβίθα οῃ. --- Αβ ἴδε ἰεχὶ βίδπαάβ, ν.ὅ 
ΔΡΡΕΔΙΒ ἴἰο ἀεβοσῖρε, 8ἃ8 Ἷοηῖσαθὶ ἴὸ ν."ϑ, 186 Ὠαρρίῃςεββθ οἵ ἴῃς 
ἀργῆς Ἰυάφε, ἴῃς γεῤγουε (οτ, γεδμζε) Ὀεϊηρ ἰᾶκεη ἃ5 -Ξ “ σερτονς 
τῆς νεοηρ, Ἰυάρε ᾿υ5Ὲ}γ" (ἘΝ., ἱηϊοσργαίίηρ, ἰῃβοσῖβ ἀξηε, ἃ5 

Ἔχρ]ϊοῖς τείδσεηος ἴο ἴῃς τυέεζεα »ιαη οὗ ν.3); τῆς δέσεοίηρ (ἴῃς σΓ 
2γοεβεγίέν Ὀεΐηρς οὔ τεα, 85 ἰῃ τῇς Οτὶς.) μ1}} τῇδ βἴαπὰ ονοῖ 
δραϊηϑὶ ἴῃς εῃγ οἵ ν., Βαυϊῖ ἴῃς νεγὺ γέῤγουέ ἰβ οὶ εἰβενῃεσς ἴῃ 
Ρτ. υϑεὰ ἴῃ τῆς βἜῆβε “Ἶυάρε 050}; ν.35 τηδυ Ὀε υηἀετοϊοοά ἴο 

τείεσ ἴο ἴποβε ψΠῸ ἔγαηκὶγ τεῦυκα ψτοὴρ ἴῃ βεηοσαὶ, δῃὰ ννἢ}} τ ἢ 
βίδηά ἴῃ οἷοβε οοῃπβοϊίοη ψ] ἢ ν. 5, ΒΊΟΚ ΟῚ] ἰγαηβροβαϑ ν. 3 ", τεδά- 
ἰπξ : [ἀξ τοὰρ γεδωξε:] ἐς ὦ γέ ἡ ομα εἴς., σπα τὰξν τοὰσ γεῤγοῦέ 
εἴς., τα κίηρν ἴῃς χυδίταίῃ τεϊαῖα ἴο ποπεοϑῖ σοῦυκο, δηὰ ραϊηϊηρ ἃ 
παῖυγα! ροδβίτίοῃ ἕοσ ἴῇε σηα οἵ νι 28 ἃ σοῃηθοῖίνε οὗ ἴῃς ἴνο 
σουρίεῖΒβ.Ό Τῆς ΟἿΪΥ ἱπιροτίδηϊ ἀϊβεγεηος θεῦνεεῃ ἴΠ6 ἴνο ἰῃῖοτ- 

Ῥτεϊδιίοῃβ οἵ ἴδε ραγασταρῇ 1165 ἰῃ ἴῃ 5δεῆβε φίνθῃ ἴο γέβνυοῦε. --- 
280. 1Δτ,. “ο λαυε γεοβεε 97) ῥέγεοηις, ἴο ἰἸοοῖκ (τ τ ρασῖϊδ] εγς) οὔ 
Δ᾽ Ῥεΐβοη; 5εε Ὁϊ. 16} (πὰ 17), ἔτουν ψῖοἢ 115 π6 ἰδ ὈΓΟΌΔΟΙΥ 
ἴδκεη ; ἰξ οσουτβ ἀραίῃ, ἴἱῃ 5310 ταοάϊῆεά ἔοττη, ἰῃ 285. -- 
94. Ου ἴῃς τεομηΐοαὶ ἰοσεηβίς Ἐχργεβϑίοηϑ οἵ ἢχβὶ ᾿ίῆς (υϑβι!ῦ 
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τεῃάετζεα τοίςζεα δϑὰ γίρλίξοις) 8εὲ ποῖδβ οἡ δ 3. ΤΈΣ 1ἴπὸ τηδῦ 
Ὅε δηδίδιθα : ἀσ τυὴο τῶγς το “δε γυέμν: 7ΤΆσωμ αγί ἐπποεεηί. -ο 
Ἐχεεγαΐς (τι ΤΟῸ 35) δῃὰ εωγιέ (22. 2: 3) δῖε βυῃοῦγτῃβ (Νὰ. 
235, σεῖς ΕΥ̓͂., ἰοσ ἴῃς βεοοηὰ, μδ5 δ). 42.7τπ ἰδ 111. “' παϊίοῃβ,᾽" 
δηθὰ εοῤὶς ἰβ “ Ῥεορὶθβ᾽"; ἴοσ ἴῃς τηθδηίηρ 5866 ᾿ἱἶϑ 145 20᾽.} 
Ψψ 94; ἴῃς ρῥὶυ. ἴοστι, ᾿ζ ἴἴ Ὀε σεηυΐης, τηυδὲ ὈῈ υπάετβιοοά ἴο 5ἰῷ- 

τἰΐν “411 Ὀοάϊεβ οὗ τε ρεορ!ὶε." ---3δ. 11. αμά (οτ, ὀμὴ “ο (οσ, 
τοῦτλ) Ἰάοεο τοῖο γεῤγοῦς ἐξ ἐς τοεΐ (οτ, ῥίξασανδ) ; ἴοσ ἴῃς ἰδϑδὶ 
ἐχργεββίοῃ 8εὲ 2} οἵ 2 ὅδπ). 13 --- ϑεοοηὰ Ἰΐπε 11ἰ. 95. ζάόηι ἐοηεός 
(ογ, τοῦῖν εονιθ)ὺ ὀέδεείπρ ο7 ροσαῖ, ταὶ ἰ5, ἢοῖ “ οοά (οτ, το ἢ) Ὁ]655- 
ἵηρ,᾿ Ὀυϊ ἃ ὈΪεβδίηρ ΜὨϊοἢ σοηδβίβῖβ ἴῃ φοοά ἐοσίυης (οἴ, ψ 2139). 
Τῆε ἴοῃε οὗ ἴδε νοῖβε ἰὴ ἴῃ6 ΗΘ. ἔοστῃ βυϊϊ5 [πε ροοά τπηδῃ σδῖμεῦ 
τθδη ἴῃς ͵υβὲ πάρε; [{ “7 2γοεῤῥεγέξν Ὀς οταϊτεά, ἴὰ τᾶν Ὀ6 ὑπάοτ- 
βίοοά οἵἉ [δε ἰαϊίοτ.---26. 111, ἀφ ζέσεες ζὰς δἔῥε τοῖο γεΐμγης λομϑεί 
(οσ, φιμεγε, φῤγίρλϊ) τοογας ; ἴὰς ἤγβὶ Ἔχρσεβϑίοῃ βίη ῆε5 ποῖ “ ἢ6 
νη 5 ἰονς,᾽" Ὀυϊ ““Βς 5ῆονβ ἰονα,᾽" ἢδ 18 ἃ ἰγὰς Ποπὰ." ϑιγαιρῃϊ- 

ἰοσνατά, δβομεβὶ βρεθςῖ, βᾶγ5 ἴῃς νεῖϑθς, 5 ἃ τωδιῖκ οἵ ἴπις ἐπΠεηά- 

5810. : 

27. ῬΙΘΡΟΣΔΌΣΟΣ [ῸΓ ΤΙΔΙΤί δ (9. 

δεῖ ἴῃ ογάεγ ἴὰγ νοσῖς σἱτδουϊ, 

Μακε ἴξ τεδὰγν ἰῃ τῆς βε]ὰ; 
ΤΆεΣ ἴδου πιαγεδὶ (ἰακε ἃ ν]ΐςε), 
Απὰ Ὀυϊ]ὰ ἴΒες ἊΡ ἃ Βουδε. 

Τῆς ἤχβὶ οουρίεῖ 18 ΞΥΠΟΏΥΤΊΟΙ5, ἴΟΓΠΔΙΥ ; ἴῃς 5εοομα ἀρρδδῖβ ἴὸ 

Ῥε ἀείεοῖϊνε. ῥιοω δηὰ ἐπ τὰς βελ τεῖεσ τὸ δρτιυϊυγαὶ Πἰε ; 
866 ποῖε οὐ 3,0, δπὰ οὗ. Μί. 95 12}. --- Τῆς Ηςῦ. μ48 1. αγίεγ- 
τυαγαῖς “άσπ (Ἰἴϊ. “π41) ἐάοι νιαγερί ὀμε ά ---- αὶ σοηβιτιοίοη ἴῃ 1156} 
Ἰδῖε}  ῖ Ὁ] 6 ἀηὰ ροοά, Ὀυὰϊ τῇς ἀείδοῖϊίνε τὨγτΠτα βυρρεβίβ ἴμδὶ δῖτοῦ 
ἴῃς δάνεγῦ ἃ νϑτὺ [85 (8]]16ὲπ οὐ. Μοβὶ ἐχροβίϊοσϑβ, ἔγοπι Ἐδϑῃΐ ὁπ, 
8εε ἴῃ ἴδε βεοοπμὰ σουρ]εῖ ἃ τγείεγεπος ἴο ἴῃς βεϊτπρ ὑρ οὗ ἃ 

ἀοπιεβίίς 6βιδὈ] Ἰβητωθης (ἀσωσέ τε ἀομεελοίά, Κανην, οἵ. Ἀα. 41), 
δηὰ υπῃάεοτβίαπα ἴπδῖ βοῖηθ βϑυοἢ δχργεββϑίοη 88 ὅαᾷέ φλεέ ἃ εὐΐΐε ἰ5 

5 Τηΐς ἰ5 ἴῃς ΟὨΪν Ρίδος ἰῃ ΟΤ. ψῆεγε ἴποτα ἰ5 Ἔχρ]οἱϊ τηεπίίοη οἵἁ κἰβϑίηρ ἴῃς 

Ἰρ6: ἰδεγε 5Ξεεπ|85 ἴο Ὅς τείεσεπος ἴο ἰδ ἰῃ Ὁ δηῖ. 411 (Ἰπιετρτεῖεὰ Ὦγ (δηϊ. 51). ἴῃ 
τδς δποίςηι νου] οης κίβϑεά (ἢ Ὠαηὰ, Ὀτεδϑῖ, κπες, οἵ ἰοοὶ οἵ ἃ βυρεσίοσ, ἀπὰ ἴῃς 

οδεεκ οἷα πεπὰ. Ἡεγοάοιυ (1, 134) πιεπίουϑ Κιβείηνσ [Ὡς Ἰ1ρ8 5 ἃ ουδῖοπι οἵ ἴῃς 

Ῥειϑβίαης. ῬοβδίὉ]γ ἔτοσῃ ἴδεζα ἰϊ οᾶπις ἴο ἴῃς [ενν5. 
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ἴο ὃε βυρρ!ίεά ἴῃ ἴδε ἤτγβι ποθ. Ὅς νεῖβε δη]οίῃβ ργονίάδηςς: 
“ἢχβι δοαυῖγα [6 πλθϑῃ8 οἵ βυρροσίηρ ἃ ἐδιηῖγ, [πε ἴπου πιαγεϑβὶ 
ΤΆΔΙΤΥ, δΔηἃ δοσοιαρ ἰ88 τὰν ἀεβίγε ἴὸ Ὀυ]ὰ τπδς ἃ μουβ6. ΤΠῈ 
65. Δ] Ἰβῃτηθηΐϊ οὗ ἃ ἔτ γᾶ ἃ τρδὶη δι ἰτου ἰῃ [δγαο 8 δὰ 
811 δηςοίεης Ἰἰΐδ. 

28, 239. Αμαεϊπεῖ τουϑηβο. 

28. Βε ποῖ ἃ νἱΐπεξς δρδϊῃδὶ [ὮῪ πεῖρῆδος πιϊουῖϊ ρτουπά, 
Αδά πιϊϑἰεδα τοὶ σίἢ Ωγ 1106. 

29. 5'ΑΥ ποῖ: “1 ν1}} ἀο ἴο Ηἷπὰ δα ἢς ἀϊά ἴο τως, 

Ι ν1}} τεραὺ ἴδε πιδὴ ἔον "ἷς ἀεεὰ." 

Τῆς ᾳυδίταίη 48 Ράγα]]ε θη οἵ οστω, Ὀαῖ, κε ν. 15 αῦονε, ἰ5 ὑσο- 
βδῖς ταῖμεσ τῇδη ροθῖίοδὶ. Ὅς βυρροθεὰ β8σεῆς ἰ8 ἃ οουτὶ οὗ 

Ἰανν, 85 ἰῃ 4. ---28. γρέριοιέ γγομπα τε “ πῆδη ἢς 85 φίνεῃ γοῦ 
ΠΟ ρτουηά ἔοτ τοβι γίηρ ἀραίηϑι τα" (866 ποῖα οἡ 2) ; Οτκ.: 
ὅε πο α ζαἶε τυΐῥισςς. Τῆς Χργαββίοη ἰ8 βοπηθτηθβ (ὉΥ̓ ευ58 
αἰ.) τακεη ἴο πιεᾶῃ : ““σῃθη γοῦ ἅτε ποῖ ἰεζαὶν τεαυΐγεα το ἰεϑε έν, 

Ῥυῖ οοπις ογνασγά, δοϊυδιςα Ὀγ ἴῃε 8ρίγιὶ οἵ τενθῆρθ, ἃ8 ἃ νοϊυη- 

ἸΔΤΥῪ ἩΠΠ655 ᾿" ---ἃ 8εη86 ροβϑίδὶς, θαῖ ορροβεὰ ὃγ 4. ΕἸἰβενῆετε 
[ΑΒ οἵὁἨ [οβτ ΠΟΥ 8 Ἔχρεβϑεὰ ὉΥ ποσγάβ τηθδηΐηρ ἐεεί (50 6} 

112} Εχ. 2οὶδ σ..), οσ, τυϊρξεάμεςς (10), οἵ, νισδες (Ψψ 35), πεῖε 
Ὁγ ἴδ ἴοῖτὴ γγοωραζοεσπσος. ---- Τὰ ἴῃς ϑεσοπα Πἰης τῆς ᾿ἰζεταὶ τεδά- 
ἰῃρ ἰ5: σμά ἐρε: ἑλοι νεξεξαα (οτ, δφίοο!) εἰς. ὃ [{ 15 Ὀεϊῖογ, τῖῖὰ 
τῆς Οτκ., ἴο ἴαϊκα ἴῃ οἱ. 48 ἃ ργοῃϊδίοη. Εοσ τῇς βεῆβε μξεαα 
866 7ςεσ. 2οῇ ΕΖ. 145; ἰῃ Ρχ. 1 1653 ([ῃ6 νοῦ πηδᾶῃ8 ἐπ δῖε. ---- 
29. ΒίοΚοΙ! οὔτ ομα οἶδυβε ἰῃ ἢτβῖ Ἰίηθ, δηὰ πτὶϊεβ: “αν πού: ἂς 

ἦφ ἀπὲ4 ἐο γιέ, “ο 7) τυ γέβαγ εἴς. ; Ὁαϊ τ[μΐ5 15 5:}} 15:1 Δ}}γῪ Ὀδά ---- 
ἴῃε οπλίβϑίοη οὐ ἴῃς ἀχργεββίοῃ 7). τοὶ “ο ο ἀΐνε ἰβ ἈδαΪγ Ῥετ- 
ταϊττεὰ Ὁγ Ης. ἀϑᾶρ6. ὙὍΤδετε ἰ8 ῬΟββιὈΪΥ ἃ γεΐθγεπος ογ δ] βίοι 
ἴο ν᾿, Τῆς [,ἴ. πιαῖκεβ ἴῃς βθοοπὰ [ἴπ6 ἃ ρϑῆεταὶ βιδϊθιηεηῖ: 7 

«οἱ γεβαγ εὐενν σπδ εἴς. ἴΐβ 15 1655 ὑγοῦδῦϊς ἴδῃ ἴῃς τείεγεηος 

ἴο ἴῃς ρατγίϊουϊατ οᾶ5ς. --- ΤΏ αυδίταίῃ (οβρεοί ΑΙ γ ν.3) 15 ἃ τοα!ῇ- 
οδἴίοη οὗ ἴμε οἷά ἰᾶνν οἵ τγεϊα]ϊαϊίοῃ, 45 ρίνθῃ ἱπ Εχ. τι ἢ ἢ Ὁι. τοῦ 
Ιμν. 2412... ΤῊϊΞ τεριυϊαιίοι, ἰξ 18. ἵπιθ, νγᾶβ, ἰπ [ἢ ἰαῖες [ερίβ8]4- 

τίοη, ποῖ ἃ τωδίζοσ οἵ ργίναϊς τενεῆρβ, Ὀαϊ ἃ ἰθραὶ σίριϊ, οοπισο δὰ 
ὉΥ ἡυάρεϑβ; ἰξ νᾶ5, πονψενεσ, θαβεά οἡ ἴδε οἱὰ ργίπεΐρὶε οἵ τεϊδ]ϊα- 

ὕοῃ, ἀπά Ὀγεαῖμεά [15 βρίτίϊ. [τ νᾶ8 ρτδάυδιΥ τιοάϊεά ὃγ τῇς 
δάνδπος οἵ τιογὰὶ δῃὰ τεῆηθα ἐδεϊηρ, ἀπά νουϊὰ Ὀς 5 5. ΔΒ ΑΙῪ 
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βεῖ δοῖὶάβς ὉῪ ἴδε ῥγίῃοῖρὶς δῃππουποεὰ ἰῃ τπἷ5 αυδίταϊη; [6 3 
βιεγα ὄχργεββεβ ἵμ6 ἈἰρθεΓ ταογαὶ ἰάςα οὐ ᾿ἰβ τἰπια. 5 

980-94, ΤΙ|Σο εἰπρχατὰ. 

30. 1 ραβδβεὰ ὉΥ ἴδε βεϊὰ οἵ [ἂς ουργατά, 
ΒΥ ἴδε νἱπεγαγὰ οὗ ἴῃς [τί] 685, 

31. Απά ]ο, ἰξ νῦᾶβ 411 ουεσζτονγῃ ὑεῖ (ἰδῖ]65, 
1ις βυσίαος νὰ8 οονογεὰ στ πειι]ε5, 

Αβὰ ἰξϊξ βίοῃς νγ8}} νγδα Ὀγοΐκθῃ ἀόνσα. 
32. 1 ὈεΒεϊά δῃὰ τεβεοϊεὰ τΒεγεου, 

Ι εἂν διὰ ἰεαγηςεὰ ἃ ἰεββοῦ. 

33. ΑΔ {π||ε δἱεςερ, ἃ {{π||6 δἰ ασαθδσ, 

Α [πῆς (οἱάϊηρ οὗ ἴῃς Βαπάβ τὺ τεβῖ; 

34. Απὰ τὰγ ρον Ὑ7]}}} σοπιε 88 ἃ « ἰσἢ ναγηθδα, 
Απὰ τὰν νηὶ 85 δ διιηξὰ πιδῃ. 

866 ποῖεβ οἡ 6", ἴὸ νι ιΐο 1818 ραγαρταρῃ ἰ5 ρᾶγαῖ οὶ. Τῆς ἴνο 
Ῥαββᾶσεοβ δοοοσὰ [Π6 γα ν ἰῃ ΟἿΪΥ οἠς φυδίγαϊη : 610. 1 -- χη ὔϑ. δὲ. ἃ 
15. ΒΑΤΑΙΥ ΠΘΟΘΘΘΑΓΥ ἴο δἰϊειαρὶ ἴο ὉΠ πρ [Π6πὶ ἰῃῖο ΟἸΟΒΟῚ 5ἰ πα} ἸΑ τὶ 
--τ-ἰὴε ϑλρὲβ ἀου 6855 μαὰ τηϑηγ ναγίαιίοηβ οὐ ἴῃ βᾶπὶς ἰαχί. --- 

Ἧνε εχροοῖ αυδίταϊῃ Βατς, Ὀὰῖ ΒΊΟΪς}}}5 πηεϊῃοά οἵἉ ραϊηίηρ τῃ δαὶ 
(οπϊττηρ ρατὶ οὗ ν.  δηὰ ἰηβεσιίηρ 6᾽ δῖϊτεσ ν. 3) ἰβ βουηενηδῖ νἱο- 
Ἰεηῖ. ----80. ϑυποῃυπίουϑ, ἴοτΏδιγ. Α βι ρροββᾶ ΟἹ ἱπηδρί ΠΑ ΓΥ οᾶ86 ; 
νὸ ΤῊΔΥ ΤΟΠάοΙ: ὦ σἰμργαγά απα απ μηζλγν (οτ, α περάρεη) 

»αη. Ζ7λνγίγεάσες ἰβ 1ϊ. “6 νιαπ υοία οὗ πἩραδγείαπαάϊηρ, ἸΔο Κη ρ ἴῃ 

τῇς ροοά 5εηβς ψῃϊο πουἹὰ πρᾶκα πἰπὶ ρῥσονίἀςηι  --- 31. Τοῖ- 
ὯΔΙΥ, ᾿Πρ]εῖ. ὙΤῆε ἢτβὶ ἀπά βεοοῃά [ἴπ65 γε τηυτια}ν εαυϊναϊοηῖ, 
ἴῃς ταἰγά Ἰΐπε βιαπὰβ αἰοπθ. Ἧ7ε τῶδυ οὐίδίῃ ἃ ᾳυδίταίῃ Ὀγ δά ἀϊησ 
ἃ ἰἴπε (Ράγα]]εὶ το τμϊγὰ Ἰἰη 6), ΟΥ ἃ σουρ]εῖ Ὁγ οπιἰτἰπρ δεσοηά ]ἰπ 6 
οΥ τηϊγά [ἴη6, οὐ ὉῪ σοιηθἰηϊηρ ἴῃ6 ἴνο ἢσϑὶ ᾿ἰπεβ ἰηῖο ος. Τῇδ 
τῖρῖες 5 βυβρίοίουβ, Ὀυϊ ἰξ 15 ποῖ οἰδᾶσ ἢον ἴῃ6 ἰεχὶ ἰβ ἴο Ὁς 
ττοδῖαα. --- Τῆς ῥγθοῖβε τηδδηΐϊηρ οὗ ἴῃ6 πογὰβ σεηάεσεὰ χες 
(ΚΕΝ. “ἀονγιδ)ὴ δρὰ μοέχίες ἰβ Ὡοῖ ςετίδίη ; ἴῃς ἤγβι ὁσουγβ ΟΥ̓ ἤετα 
ἴῃ ΟΤ,., ἴῃς βεοοῃά οἰβϑενβεγε ΟἿἹΥ πὶ Ζερῆ. 2᾽ 7οῦ 307, ρεγῆδρϑβ ἃ 
βοιῖ οὗ Ἰδίῃγτιβ οσ νεῖϊοῆ. Τῆβ ἴνο τϑργοβθηῖ ἴῃς στοσίῃ τῃδὶ 
5ρτίηρβ ὑΡ ἰπ ἀεβετῖεά δηά περί εςϊοα ρδοθ5. οδχσπές ἅτε δρυπάδης 

Φ Θ᾽ πλ δτὶγ, ἱὰ Με, 5838. 39 ἢ ἰς5 αϑβουπιεὰ παῖ τῃς Ξ:ρίγίὶ οὗἨ ἴδε οἱά Ἰεκί5ἰαϊίοι τὰς 

ΤΆΟΓΩΙΪΥ ἀείεςϊνε. 
1 0ὰ νἱσαϊυτε ἰῃ δηοίεπι [ϑγαεὶ 93εεὲ Νόονοῖ, ἡγολ., ᾧ 42, δῃὰ τε Βίν. Ὀΐςα,; 

ὁου ὃς τιοάετῃ ουἱίυτε οὗ ἴδε ζταρε 5εε Ἐοδίηδου, Θ᾽: ,. ἄεσεαγολες:, ἰὶ, δὲ αἱ, 
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ἷῃ Ῥαϊεβῆηῃς, δηὰ πᾶνε δἰ νᾶγβ Ὀδεη υϑεα ίοσ Ὀυ]αΐηρ να] ῖς δϑουΐ 
βεϊὰβ δηὰ νἱῃεγασὰβ (οἰ. 15. 5). --- 32. ϑυῃοηγιηουβ, ἰεγηδιγ. 
Αοβεεζεα ἑλέγεορ, 'ἰϊ. αΡῥ ε4 μεν »εῖμαῖ, οὐσεγυεά, ἑοοξ ποές (ἈΝ. 

εοηφδεγεα τυε}). --- δεανησα ὦ ἔξεεον, ἴἰϊ. γεεείσεά ἐπεσμεῆσφη. --- 

33, 84. ὅ8ες ποῖεβ οὐ 6 ἢ Ιῃ τηδῖ ραββᾶρε ἴῃς ἀεβοπροη οἵ 
ἴῃ6 5᾽υςρατγα᾽ 5 ἰαζίπιεβ5 8 ἱηϊστοάυος ἃ ὉΥ δὴ δά ιάγεββ ἴὸ Ὠίτῃ ; ἤθε 
1η6 ἱηϊγοάυοστίου ἴο ν. 3.5 15. σίνεῃ ὉΥ ν. 3, 580 τῃδὶῖ ἴῃς ἱπβεγιίίοη οὗ 
65 (Βίοκ.) 15 μαγάϊγ Ὠδοθββδσυ. --- ἴῃ ν δ [6 ΗδΌ. Πᾶ5: ἀπα δὰν 
ονεγν τοῖδὶ ἐονιθ τυαὐξίηρ (οτ, α τυαὔξεν); ἃ 5ἰἰφῆϊ οβδωρε οὗ ἴδε 
Ἰαϑὶ νογὰ ρίνοβ ἴῃς βθῆβα ὧς ὦ ἀξρήτυαγνιαπ (45 ἴῃ 6.1), πϑϊς ἢ ἰς 
οὈνϊουδβὶγ τῇς τίρῃϊ τεδάϊηρ (ΕΝ. ας α γοῤδεγ). 

38. ὮἮ, στὸ, ΒΒ]. τεαὰς “:2 δῃά οχηῖῖβ 30 53. ---3δ, 6Ὁ᾽ οπιϊ5Β 395. ΗΠ. οὗ 
2) ὁσουτδ ἴῃ ἴῃς βεῆδε “ξείαϊε, ἡμεάρε (αἰτναγε σε ἢ οοπηοιαϊίου οἵ )υδῖ ἀες που) 
ἴῃ 168. 11 αἰ.) Βοπλεῖϊσηεβ δυβοϊυϊεὶυ; ἴῃ Ρτ., ΔΌβοϊαϊεῖγ, οηἱγ Βετε. --- 38. (ῦ : δεν 
ἀδπε ἐβἔε τολίελ ἀματυεν; 54: ... ἐς ἐἔβρε οὗ Ἰζοτο τοῖο γέβγονε (Ἐ γείενα 
γίρὴϊ τον); Σ: ἀξ τυάο ἀρεισεν: εἴς. τοὴδ ὁὲ ξέεξεα τοίζα τὰς “ρὲ. Ἐ,, οοι- 
τεοῖῦ]γ: ἄφ ἀξασες.. . τοὴο ἀνισεῦ:. --- 31. ΟἹ ἴῃς 1 ἴῃ 38) 5.22} Ἴτιν δ5 ἱπιτοάυς- 
ἵηρ ἴδε δροάοβὶβ δεεὲ Εν. ὃ 344 ὁ, Οεβ.35 8 112, 5. ς. [1 δεεπι8 Ὀεῖίετ, οὔ 
τἈγτμπνίς8] στουπάβ, ἴο ἱπβετὶ τσ 5 γρῃ, ---ῦϑ. ἸῈ λοπν, ἰπίειτορ. ῥμδιῖ. ἀπά 

ΡΙεΙ ἱπιτοἀυοςὰ ὈΥ͂ 1, ἃ ἃ ςοπεβίγαςτίοη (8 ριεοςάςξὰ ὯΥ ἡ ἩὨΪοἢ ἰ5 ἑουμὰ ἰα 
2 5. 1587) ΤΈς πὶ ἴ5 Ὀεϊζεγ οτϊεά, πὰ τῃς ὩςΡ. ΤΙΔῪ ἴπεπ ὃς οοπτπυεὰ 
ἴγοτλ δ᾽ ΟΥὁἩ ΤῈ ΠΊΔῪ τεδὰ “5 “νν; 8 μηδὲ Τῆε κξεῆβε γνκαξζε τοΐαΐε, ἴος ΗΙ 

(Φ τλατύνου) δεετηδ ἴο ὈῈ δεβιυγεα ὃγ Οεῃ. ΟἿ, --- Οἡ ἴτε τεδάϊηρ γυλοσ", ἔγοσα 

ἔπ, δεεὲ Ὀς᾽ Ἀοκεὶ. --- 89. ον 38) ὅ» ἴῃ βοὴ οαϑε5 (δ δας ὥστερ, ἀπά ἴξ οπιῖς 

ἼΆΞ;. ---ϑ1. ὈΠΦῸΡ 5 πυτίτεη ὙΠ εἰπε δ ογ ; βδεεὲ Β- Ὁ, Οἰπϑρ. Ου 
τὔς ταεδηίης οἵ ἴῃς ἴδττηβ Ἰσορ οὐ ῬῸΡ (Ηοϑβ. οὐ 15. 3418) δπὰ "νι 8εε [ὅν, 
Αγαν:. Ῥῆσοεερρανε. ---- 88, 84. 8:ε ποῖες οἱ 610. 11 “πο Ξ πῆς; ἐεδὰ πο. 



Ιν. ΓΟΗΑΡΤΕΕΚ ΧΧΥν.-ΧΧΙΧ. 

Τα ϑεοίοη [8115, ΌῪ [18 5ῖγ]ς, ἰηἴο ἴνγο ρατῖβ. ΤΆς ἢτβι (2ςἷ- 
4753) Ὀεδιβ ρτθαῖεσ σϑβοιλίδηος ἴο ΠΠ1|. (227--245), τῇς βεοοπὰ 
(28. 29) ἴο 11. (1το᾽-22᾽5) ; Ὀεΐνδδη ἴῃς ἴνο β8ἰδηὰβ ἃ ἀϊβοουγθα 
(2755) δες (Ὡς τρδπηοῦ οἵ 111. Τῆς ϑεοϊίοη ἴῃυβ ἀρρθᾶτβ ἴο 
πᾶνε Ὀδδη ἐοστηθὰ Ὁγ ἴῃς σοπιθίπαιίοη οὗὨ ἔνψο οοἱ]δοϊίοβ. [ἰ ἢδ5 
οεγίδίῃ οουρ]εῖβ ἰῇ σοϊαηοῃ νὰ τς οἴδος οοἸ]οοοΏ8. ὅ86ς ἴῃς 

Ιπαοάὐυοῖίοη. ᾿ 

ΤῊ ΤΠ. 425). 

Τῆς [πε τεδάβ: Ζάσεε σἴτο γε φγουεγὸς οΥ̓ δοΐονιον τὐλέολ 2λ6 
»εδη 97 Ἡεξεζίαλ, Ζέμρ 97 7μάσλ, ἡγναπεεγίδεί, 

Τῆς νεγὺ 845 1ῃ15 δεῆϑε ΟὔΪυ μεῖς ἰπ ΟΤ. ; εἰβενῆοσε (Οδη. 1 δ᾽ 
]οὉ οὐ 21 σ..5) ἴξ τρθδῃβ γέψιοῦσ (ἴῃ ϑρᾶςς οἵ ἴῃ {26}, δηὰ 115 5ὶρ- 

πἰδοδιίίοη πετὸ (σσηπεογδε τ “ τοτηονα ἔγοι οὴς ὈΟΟΚ ἴο ἀποῖπογ᾽") 

Ὀεϊοηϑβ ἴο ἴῃ Ἰαῖς ᾿ἰτότασγ νοοδουϊατγ. ΤὨΪβ ϑυροτβογ ρτίοη ἴπι5 
θεϊοηρϑ ἱπ ἴῃς 58π|6 οαΐδροτγ σπῖτι τῇς {{|65 Ἰοαηαά ἴῃ ἴῃς Ῥτορβῃεῖ- 
ἰςδὶ Βοοῖκβ δηὰ τῇς Ῥβαϊίοσ, δηὰ ἢδ8 πο ναΐῃς ἃ5 ἃ τῦϊϊηθβ5 ἴο ἴῃ 6 

ἀδῖς οἵ ἴῃς οτίψί παὶ οο]]δοϊίοη οσὐ ἴοὸ ἴμ6 οτίρίη οὗ ἴῃ6 ραγιίου αῦ 
ῬΓΟνΟΙΌΒ ; ἰϊ ΟἿΪΥ ὈΘΑΓΒ ἰεβιϊππιοηΥ ἴο ἴῃς ἀϊδροϑίτίοη, ἰῃ ἰδῖον εἰπ|68, 
ἴο Δ5οσίθε 41 ννῖβα βαγίῃρβ ἴο ϑοϊοσιοῃ, δηὰ ἃ βρεοίδὶ βυρρεβίίοη οἵ 
ϑοϊοτηοηὶς δυῖπουβῆΡ τῆᾶν πᾶνε Ὀδδη ἰουπὰ ἰπ ἴῃς ταδητίοη οἵ 

Κίηρβ σὴ νϊοἢ τῆς ΠΟΙ δοῖίοη οροῆβ. [πίογηδὶ ονίάεπος 65 
5 ἴο ταίετ [ἢ5 ϑϑοϊίοῃ ἴο ἴῃς βᾶτης ζϑηθγαὶ ρετὶοα 88 [δῖ οἵ Ἵἢ8. 
10-24; 566 ἴῃς Ιηϊτοάἀυοσίίοη. --- ΤῊς βυρροπίοη οὗ τῃ6 {{|6 15 
τηαῖ, ἰῃ δἀάϊίομ ἴο ϑοϊογηοπ᾿β σῇ Ὀοοκ (το᾽--22.5), οἴπες ο0]16ο- 

τίοῃβ οὗ ἢϊ5. Ῥγονεγὺβ γγέγα ἰῇ δχίβίεηςς ἰῃ πτίτεη ἴογπι, πὰ τῃδὶ 

ἴδεβε ψετε σορίεα ουΐῇ (οτ, ἴῃ πιοάδγῃ ρῆγαβε, εαἀϊτε4}) Ὀγ ΗδΖε- 
Κίδ ἢ 5. τηεη. 1 Τηὶβ ἱπαάϊοαῖεβ τῃ6 ορίηίοῃ ἴμᾶὶ οὐγ ϑθοῖίοη νγᾶ8 

5 [οὐ 3216 ἀρρεᾶτβ ἴο Ὀς δὴ ἰηϊεγροϊδιίοη ; 5:6 Βυάάς, ΔΑ οό. 

ΤΟ ἴδε Ταϊπιυάίο υβε δες Βυχὶ,, Ζεχέεσπ. 
ΦΓ τδε πιεδηΐίπῷς ψεγε ἴπαὶ ἴῃς ργονεγθβ ννετεὲ παπαάφα ἄουσι ΟΥΑΙ, δπὰ οοῦα 

ποϊιοὰ το Ὑτι της ἴτοπι τἴῃς πιουἢ5 οἵ πιεη, ἴῃ υετὺ ᾿ννουἱα πίαγα! γ Ὁς τογσέε. 
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Ἰαῖοσ ἴῃδη 11., δὴ ορίῃίοῃ ψῃϊοἢ ἰ5 βΒυρροτίοα ὈγΥ οοπείἀεγαϊίοης οὗ 

τηδίῖεσ δηὰ βῖγ]ῖ5. ΗἩεσζεκίδῃ᾽ 8 [ἴπιὲ τῶν πᾶνε Ὀδεὴ βεἰεοιεὰ ὉΥῪ 
ἴδε δυῖποσ οὗ τῇς π1]ὲ (οσ Ὁγ ἴῃς ττδαϊτίοη νῃϊο μα ταρσεϑθῃίβ) 

85 Ὀείηρς ἴῃς πεχὶ τοδὶ ᾿ΣΟΓΑΣΥ ρεγοα, ἴῃ Τυάδῃ, δἴϊτοσ ϑοϊοιηοῃ, 

τῆς της οὗ Ι5δίδῃ δηὰ ΜιἼοδῇ, ογ, ἴῃς βεϊδοῖου τᾶν πᾶνε ὈδῈπ 

βιρρεβίεα Ὀγ ἴῃς τα] ἴατυ βίου οὗ ἴῃ6 ρεποά (τε στερυϊθε οὗ ἴῃς 

Αβϑυσίδῃ ἅγ.γ), ἀπά ἴῃς ίδτης οὗ Ηδζεκίδἢῃ ἃ5 ἃ ρίουβ ᾿ποηδγο ἢ 
Δηὰ ἃ νἱβοζουβ γϑίοστηοσ οὗ ἴῃ6 πδίίοῃδὶ σεϊφίουβ "πὸ; τῆς γιόῃ οΥ 

Ἡεεεζίαλ ᾶτὲ ἴῃε Πἰοσασυ τοθη οὗ ἢΐβ οουτί. Τῆς ρεποά νου]ά, ἴῃ 

ἴιε8εὲ τοραγάβ, Ὀ6 ΔῺ Δρρζορσίδίϊε οὔθ, Ὀυϊ τὴς ἢἰβίογυ οἵ 5γδε! 5} 

πτοτγαΐατα τραῖςοβ ἰς Προ Δ ΌΪς τῃδὶ βυςἢ ἃ νγοσῖς 5Βῃουϊὰ ἤανα δ θη 
1θθη υπάοτίαϊκεη ; ἴο τεραγὰ Ἡοζείκίδῃ ἃ5 4 ΪΤενίϑῃ Ριϑἰβίσαϊα5 
(Ὀ 6.) 15 ἴο ἀβοῦῖῦε ἴο ἴῃς ἄτης ἃ ᾿ἰζΟΓΑΓΥ δρὶ γι οὐ πῃϊοἢ οὐ ἀος- 

ὉΠΩΘηϊΒ ρίνε ὯῸ δίηῖ, Ιζ τηϊρῃξς Ὀε δυρροθεά ἴπαὶ ἴῃς [4}} οὗ 

ϑατηδσῖα ψουὰ ἢδνε Ἰἰεὰ τῇς τῶδη οἵ Τυάδῇῃ ἴο οοἸϊδςοὶ ἴδε {ἰἰεταῖυγα 
οὗ ἴδ πουίπεση ἰϊηράομῃ, δηὰ οὖγ ϑεοϊίΐοῃ ἢδβ, ἰῃ ἰδοῖ, Ὀδεῃ 

τερατάεα 45 ΕΡῃγαϊπηϊτὶς ; Ὀυϊ ἴῃς νοσδθυϊατγ, 51}]6, δηά τωδίϊεσ οὗ 

ἴδε ϑεοσίοη ἀο ποὶ νδιγδηΐ βυοὶ ἃ βυρροκβίοη. 

2-ὸ. 0χ κίηρε. 

2. Τὶ ἰς ἴῃς ρίοτγ οἵ σοὰ ἴο οσοποααὶ, 

1ι ἰδ ἴῃς ρίουγ οἵ ἰεΐπρε ἴο βεδυοὴ ουΐ. 
3. Τῆε Βεάνεη ἔοσ Βεῖρῃϊ ἀπά ἴῃς φασὶ ίος ἀερίδ, 

Απὰ τῆς ταϊηὰ οἵἉ ἰκῖμρβ ἰδ Ὡπβεδυομδοὶς. 

4. Ταῖε ἅνὰὺ ἴῃς ἀγοββ ἔγοτῃ βἰἴνεσ, 

Απὰ «͵ϊ σοχῃαβ ἰουτἢ « ρεσίεο  ρυτε. 

5. Ταῖς δὐννᾶῦ ἴῃς νγοἰκεὰ ἔτοτα ἴμε Κίηρ, 
Απὰ δὶς ἴἤγο;ς ἰδ ἐβιδὈ] 5 ςα ΌὉγ τὶρβιεουδησβα, 

6. ΟἸἰαίπι ποῖ βοποῦ ἷῃ ἴδε ργέβεπος οἵ ἃ ἰκίηρ, 
Απὰ επἰδηὰ ποῖ ἴῃ ἴδε ρἷδες οἵ ρτεδῖ τιεῃ. 

ἡ. Βεῖϊεν [Βαῖ ἰξ θὲ βαϊὰ ἴο ἴῃεε: “ Οοσὴς ὉΡ ΒΙΒεν," 
Τῆδο τμαῖ ἰδοὺ Ὀς Βυπιθὶεὰ Ὀείοτε ἴδε ῥείπος. [] 

Τῆς Ρδσγαρταρἢ οομδβὶβῖβ οὗ ἴἤγες αυαίγαϊῃβ, ἃ βισυςίυγε 5ἰγα δ τὸ 
τῆαῖ οὗἩἨ τῆς τὰ Θοοοῃη. Τῆς βραος ἀενοϊεα ἴο Κίῃρϑβ ἰ5 ποῖε- 

ψΟτΩΥ ; οἵ,, ἰῃ τῆς ἤτβι ϑεοῦοη, 8,5, ἰῃ ἴῃς βεοοῃά, 1455. 55. τ619. 15: 
1012 2οἦ ) 5.5 211 221}, ἰὴ τῆς τὨἱτὰ, 225 24, ἴῃ τῆς ἰουτῃ, 295", 

ἴῃ ἴὰς ΒΠἢ, 205 5. 5.,18.4. δηὰ 5ἰπιϊανγ βαγίηρβ ἰῃ Εδο]. ἀπ Β5. 
ΤὨε ρΡο]ς 4] σοηἀϊτίοη ἀδϑυτηςὰ ἰ5 ργοῦδ οὶ ποῖ {πᾶὶ οὗ οἱά [5τεὶ, 
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3. Απῃμεῖῖς, χυδίεγηδιυ, ΟὐὁὨἨὨΥ [ΕΓΏΔΙγ. [1 Ὀεϊοηρβ, 384γ5 ἴῃς 
Ῥιονεῖῦ, ἴο ἴᾷς φτεδῖηεββ οἵ σοὰ ἴμαὶ δἰ ποτ (ἴῃ παίυγε δηᾶ ἴῃ 
Ἰιβίοσυ.) ἰδ ταυβίεσ ουβ, ἀμα ἢ15 ῬυγρΟβεβ ἱπβοσυίδθὶς ; οἡ ἴῃ6 οἴδοῦ 
μαηά, ἴδ6 ᾿πησοῃ οὗἉ τυ]ετβ ἰ8 ἴο ἰηνεϑιίραῖς (ποῖ ἴῃ 6 Ρρυγροβαβ οὗ 
σοά, Ὀυ1) 411 ἴῃς «αῇαῖτβ οἵ ἴῃς ϑιδῖε --- ἴΠοῪ βῃουὰ Ὀς ορεῃ δηά 
βἰγαϊ μι οσσασά ἴῃ ρονεγητησηῖ. ὙῈδ βαυΐηρ 8 Ῥογθδρ5 ἀϊτοοϊοὰ 

ἁφαϊηδὶ ἴῃς τοτίυουβ ἀἰρ᾽οίηδου ἀπά οἵπες ὑπάογῃδηα τηεϊμοάβ οὗ 
16 ὕμπηο. ---Ἰἀἰ.: φομεεαί ὦ λίην δπὰ “εαγελ ομΐ ὦ τἀίηρ, τῃδὶ ἰ5, 

δηγτηρς δηὰ ἐνεουγιμίηρ. --- ΟΣ, Ἐοῦετι ΗΔ4]}᾽5 βειτθοῃ δηῖδά : 
“ΤΆ φίοιγ οὗ Οοὰ ἰῃ σοπορδαδϊϊηρ." --- ὃ. Οοιηρασίϑοη, 4φυδίοτη ΣῪ 
ΟΣ 4υδίογηδσυ-[ ἸΏΔΙΥ. ΑΒ Ὠξάνεη δῃὰ δαιῖῃ τε ἴοο ἰαῖρε ἴὸ Ὀδ 
Τομαρσεβεηάεά, 50 ἴδ Ῥυγροβαβ οὗ Κίηργβ. Τῆς οουρὶεῖ ἰ5 σοΙρ]6- 
ΤΩΘΏΪΔΣΥ ἴο ἴῃς Ρῥτγεσεαϊηρ; Ὀοῖδ ἃγα ἴο Ὀ6 ἰδίζθῃ 85 βιδίθι 8 
οἵ ρο σαὶ ἴδοῖβ, ποὶ δἵ 4}}] 45 ϑαγοδϑίϊς οἵ αἀἰβραγαρίηρ. ὙὉμα 

βᾶϑε Π25 ἃ ὑτεδὶ στεβροοῖ (οσ ΚΙηρβ. ---- Τῆς ἀέσυέπ 18 [6 5κγ, ἴῃ 6 

ἰπάεδηϊῖς ν᾽ ϑ: Ὁ] 6 ὉΡΡΕΙ τερίοῃ, βϑοσοθεσε ἴῃ ἩΠΙΟἢ 15 ἴῃς δυοάς 
οἵ σοά (Εςοϊ. 52); ἴῃς εαγϑὰ ἰ5 ἱπάςδηΐεῖν ἀεςρ, τεδοπίηρ ἀοντὶ 
ἴο 5ῃεοὶ (25 ς᾽ ]οῃ. 25). --- Πε  ἸἸΖβοῦ τοραγὰβ ἴῃς ἴοττῃ οἵ [ῃς 
ςουρ]εῖ 85 ἴπαὶ οὗ ἴδ ῥσίδπιοὶ, ἴῃς ἴπτες 5βυ ̓Ἔοῖθ μανίην ἴῃ 6 σοτη- 

το ῥγεάϊοδῖς ηπρεαγελαδίε,; ὉὈσῖ 11 ἰδ τῦοσε παίισγαὶ ἴο σοοηῆῃα 
1815 Ἰαῖῖεσ ἴο ἴῃς βϑεσοπὰ πα, ἴμε ἤτβι ᾿ἰπς πανίηρ ἴῃς ἴνο ῥγεάϊ- 

οδῖες ἀξρὰ (λείρἠδ) δπὰ δδεῤ (ἰεῤίλ).---4, δ. ΤῊΣς αυδίταϊῃ ἰοστηβ 
ἃ σοι ρατίϑοη (ἴΠ 6 σουρίεῖθ ΔΘ ἰοΓΏΔΙΥ). [Ιη ἴῃς βεοοῃὰ ]ἴῃε οὗ 
νι τὰς Ηεῦ. τεδὰς: σηα ὦ ὑέτεε ἐο»ές )ογίὰ τ “δε τροὰ (ἘΝ. 
περ). Τῆς σεσφεί, δοοοσζαϊηρ ἴο 115 τεδαϊπρ, μ85, ἃ5 1153 ρδσαδὶ]εὶ, 

ἴῃς φάγομε οὗ νι; Ὀοτῃ πηᾶὺ ὃς βαϊὰ ἴο Ὀς ῥτοάυοῖβ οἵἁ 5Κ11}1, ἀπά 

τῆς νεβ856] (δοοοσαάϊῃρ ἴο βοῖγς ὄἜχροβίϊοῦβ) σῆδυ Ὀς ροςίοδ!ν σοη- 
εεἰνεά οὗ 845 οἸμουρίη ἴο (οΥ, ἔογ) ἴῃς διιϊὲ ουἱ οὗ ἴῃς τεδηϊην 

Ῥζοςςββ (ςΐ. Αδγοῃβ Ὀτίε ἢἰβίοιυ οὗ ἴῃς ψοϊάδη οδ]᾽, ἔχ. 425). 
Βυϊῖ [15 15 ποῖ ἃ ῃδῖυγαὶ ἔοστω οἵ ἜἘχργεββίοῃ --- [ἢς νε886] (45 ῬΝ1146- 
ὍΟΕΙ ΓΟΙΏΔΥΚ5) ἀο68 ποῖ οοΐὴς ἴο ἴΠ6 51] νθυβυωι ἢ 5 ΤΡῚΥ ὈΥ ἴῃς 

Ῥοοςββ οἵ τεβηΐϊηρ, δηὰ ἴδε ῥαγδὶ!θ] βγη ῥοΐηῖϊβ ἴο ἃ σοιῃρατγίβοη 
Ὀείπνεςῃ ἴῃ6 ΟΠ οὗ ἴῃς 5ἰνοῦ δηὰ (δαὶ οὗ ἴῃς ἴἤσοης. [ζ ἰ5, 
τποτείοσε, Ὀεῖϊεσ ἴο (ο ον ἴῃς βυρρεκίοη οὗ [πε Οτεεκ, το ἢ Πδ8 : 
ἠὲ εὐὴδὶ δε ῥωγίβεα ἐππρεν ῥηό. τ ὸὶ ἀγο:: 5ὲὲ 158. τῷ Ε2. 21} 
ψτιοῖ, --- 8. γιρλιεομεμεις, ἴῃαὶ 15, ΌὉΥ τηεδῃβ οὗ τἱρῃΐδουβ σουῃ- 
56 ]]ογβ δηὰ Ἷουηβ6}8; ἴῃς Ηδῦ. ἘΧργοββίου ΤΏΔΥ Ὀς τοηδοτοὰ ἐπ 
γίρλέεομενσες, τπαὶ 15, ἴῃ ἴδ Βρθεσε οἱ σὶῃιεουβηεδδ οἵ [υδῖϊος. --- 
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ον ἴδε Ηεῦ. “»εὐδὸ (εἰ δνενενείά οὐ ολάδενεέδα, ᾿ἰϊ. γοβμον) ες 7. 
17} [5Ξ8. 403. [πῃ Ῥοβίοχι!ς τἰπηεβ ἴῃς ροϊἀϑιιῖε5 ἑοσαθὰ 4 ουϊὰ 
(Νεμ. 35); τῃς τείδσεῃος ἰῃ Νεἢ. 15 ἴο ζεΏΘΓΑΙ αγιϊβεὶς νοτῖ, εἶϑε- 
ὙΠεῖο ἰῃ ΟΤ. ἴο ἴῃ πιαϊκίηρ οἵ ἱπιασεβ.5 --- θ, ϑγηοηγίηου, 
ὈΙΠΑΓΥ, ΟΥ Ὀἰϊμαγγ-ἴογηατυ. Οὐαένι πού ἀοησν, ἴῃς δθῆϑε 15. ν|ῖἍ }]} 
ξίνϑη ἰῃ ΕΥ̓͂.: μ᾽ πο ἐλγεεί ,ογιναγ 4. Οπς᾿ 5 ρῥίδσε ἴῃ ἴῃς τογαὶ 

Ῥτόβοπος νγὰβ ἀσίεγηίπεα ὈΥ ΓάΠΚ ΟΥ τΟΥγὰὶ ἕανοσ ; ἴῃς τείδσεηςς 

Πεῖς β8θθῃβ ἴο ὃε ἴο ἃ δαβδῖ. ΕῸΓ δὴ δχδιῃρὶς οὗ ρτυάδηος 566 

]05., 4.4. 12, 4. 9.-- Ὦ. ϑίηρίε βεπίθηος, οοπιδίπίηρ ἀπ τμεῖς 

ΠοΠρΡΑσίδοη, ἴαγηδιγ. ΤὮς βοὲπα ἰ5 ἃ αΐπηεσ; οἷ. [ἴκι. 145", 
Ηἰδλον, ταὶ ἰδ, ποᾶγ ἴῃς ῥγίῃοε ; Οὐκ. Ὁ »"6. --- 8. ἀωνεδέεά, 

Ξε δ Ψωΐ ὥτυεν (ΕΝ.) αἵ τδῦ]ς. --- Αἴεῦ 2 γέμεε ἰὰς Ηεῦ. [ι45: 
τοάσνι (οΥ, τυλαἢὴ {λίπε ἐγές σε (οτ, ἀσυε “664), ἃ ἰάτας δηά 
᾿ἰηβίψηϊβοδηΐ ἐχργοϑϑίο ἰῃ ἴἢς σοπηδοοη. Οτκ. ϑὅγγ. ϑγη. 1,2ϊ. 
δἰϊδοῦ τς πογάβ ἴο τῆς (Ὁ]ονήηρ ᾿ς. ϑγιω. (νἱτἢ ν. 5) : ωὐλασέ 
Τλήπε ἐγές ἄαυε ςἐέη δ πο ὀγίηρ ομἵ το “λέ »ερ δἰ ἐμάς φείεξόν. 

Ἴα-.10. σοπάδιιπδίοι οὗ μοδεῖρ δηὰ ἐδ ϊίης. ---Υ Δ Ὁ στη ἃ 
ηυδίταίῃ, δηὰ ν." ρίνεβ ἴῆχες Ἰἴπθβ, ἴογ μοῦ ἃ ἐουτῖδ τὰ Ὁς 
ἰουῃά Ὁγ δαορίίηρς ἴδε τεδαϊηρ οἵ ὅϑγιω. ρίνεῃ δῦονθ, δῃὰ νὰ ἴπθῃ 
μᾶνε ἴνο ναγίδηϊ φυδίγαϊῃβ. ΟἸΠοσν δος ἰΐ ἰ5 ἀἰβησυε ἴο παῖε δηγ- 
τοῖηρ οὐ οἔὗ τῆς οοποϊυάίηρ Ἰίῃς οὗ ν᾿. )αο τρδῦ ῥγον βίο; 
ΤΕΠάοσ 45 [Ὁ] ον : 

ης. θαι τὨΐπε ἐγες μανο βεθῃ 
8. Ἀεροεκῖ ποῖ Βεαβιϊν «ἴῃ Ρυ ] ς᾽; 

«Ἐοτ’ ν2ῆαϊ εῖϊε ἴἰμου ἀο ἰῃ ([Βς ἐπὰ 
ΝΒ εη [ἢν πεῖρῃθον ραὶς ἴδες ἴο ἴδε δ᾽ υδἢ ὃ 

9. Ὀίβουβδ ἴῃς τπιδίϊογ ν ΤὮΥ πείφαρος (ἴω ρείναϊθ), 
Απὰ τενεᾶὶ ποῖ ἢ βεοζεῖ εἴο " δηοΐδοσ, 

1ο. [,κϑὶ Βε 80 Βεδῖβ ραυϊ ἴδες ἴο δῇδπις, 
Απὰ τΒίης 11] -τεραῖϊς μδβ8 ποῖ ἀυγαυ. 

Ἴ., 8. ϑιηρὶε ϑθηΐδηςε, ἰοτηᾶσγ. ἔλα ἠλίμο ἐγες λαῦε σέέη (οτ, 
446), ἰῃμαῖ 15, οὗ [ὩΥ πεῖρῃθοτ᾽ 5 ΔΙΑ γβ. ---- ΤΘ τεδαϊηρ οὗ [ῃε βϑεοοπά 
Ἰΐπε οὗ τς σουρ]εῖ ἰβ γροῖ ὈῪ οπμδηρίηρ ἴἵνο νονεΐβ; [ἰϊ.: δ ποῦ 
ὀγίηρ “ογίὰ ἐο 1ὼε νι έμκς λαεὴΐδν (ΗςὉ.: χο ποέ 7)ογίλλ Ὁ εγέσε 
[οχ, “Ὁ τσῦε] λατα). Ιηβιδδὰ οὗ 4 ναγηίηρ ἀραίπϑι ἰλινβυϊϊ8. ΟΥ 

4 Ου ολϑβείηρ ἰῃ πιοίαὶ 5ες Νον., “γε. ᾧ 43,4; Ἐδλν,, δίσεε., οἂ, 7; Ρίοις ἢ» 

ταλοη, ῥάοεν., ῬΌ. 175, 446 αἱ., Μοοτε, ͵μάφες, οπ 7. 18. 
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αἰαγτοὶβ το ἴῃ ἤᾶνα ἃ οδυκίοῃ ἀψαίηβὲ ροββὶρ (5ες ῃοΐδ οἡ 165), 

πιο ἰ5 τῆς ἰορίς οὗ ἴῃε πεχὶ χυδίταϊῃ. Τῇα ἴειτῃ ἀσεδν ἱταρ|165 
του] σβῆθββ, παργορσίεινυ. --- [ἢ τὰς τὨἰγτὰ Ἰίπα τῇς ΗδΌ. δα8: 
ἐεε τυλαί τοὴδί ἑάοω “0 εἴς. ὃ οτ, τ τυλαί λοι τοὴ ἀο εἰς., Μ ὨΪΟἢ 

ἰδ Ξγπίδο Δ} }} ἱταροββίθὶς, δηὰ ἴῃς παδ) συ οἵ Ὄχροβίϊοτβ μδᾶνε 
Βυ 0] 1ςἃ ἃ νογὰ δον ἀκσύ, ἃ5: ἐκεί ἥάοωμ ἔποισ μοί τυλαή Ὁ δο"; 
ἐστέ ἐξ δέ ταίά΄: “τυλαΐ τοδί ζάσις “ο᾽ Ὁ} } ἐκεί ἐὰε φυνετδοη “ τυλαΐ 
ἀρετί ἕλοι 3" δὲ 4λὲ σμά οὔ ἐς ΤὮδϑε ἰῃβογ οἢ8 σὲ Ὡοῖ ΘαϑΥ, 

δηὰ ἄο ποῖ ῥτοάυοε 54:|3|ΔΟΟΥΎ 56 Ώβεβ, ἀπά Εννδὶἀ᾽ 5 ἰγδηϑ᾽αϊίοι, 

ἀεί τάφοι “0 τονισίλέπρ (ἰμδῖ 15, δοτλδίηρ ἴθου ουρμίοδι ποῖ ἴο 40), 
ἰ5 ἑαυ Δ !}}ν υπϑαιϑέδοίοτγ. [ἰ ἰδ Ὀείῖογ τὸ σὔδηρα ἐφ το »»», οσ (στὰ 

Ἀευ55) ἴο οπιῖὶ ἰϊ. --- ΤΉς βεσοηὰ σουρ]εῖ ἀοβοσίθεβ ἴῃς σοηβιδίοη οὗ 
ἴδε ταῖτ]εγ σβδη 6 ἰ5 σμαγροά ψ ἢ 5 ἕδυϊς. Διίεύρλδον ἮδΓα Ξε ΔῊΥ 
τλδῃ τὶ μοῦ Οὴς [45 τεϊδίίοη5 (οἴ. κι. το 35). Τῆς 5ἰτυδίίοη, 
ἀεροὈςἃ 15 ἃ ρῥτῖναῖς ἀἰβῆςυγ. Οἵ, ΒΒ. 2). 55. 9,10. ϑἰηρὶε 5εη- 
ἴδῃοα ; ν.ῦ 18 ἰΣΓΏΔΙΥ, ν᾿ 15 Ὀΐπαγγ (οσ Ὀἰπασγ-ἰ γΏδυγ). Τῆς ἰπΐυπο- 
τίοῃ ἰ5 ἰἀδηῖοδὶ πεῖ τ[ῃαἱ οὗ ἴῃς ῥγεοδάϊηρ αυαϊταϊη. [ἀἰ. φχανγεί 
τἀὰγ φμανγγεί εἰς., Ξε ἀξόσίε τὰν ἐσέ (ἘΧΝ.) οὐ δΐδεωμδς “6 νι δεν 
(Ησοάρβοηλ) τούδὰ τὰν πεῖισλδον, τιμαὶ ἰ5, νυ ἢ Ὠΐπὰ δίοης, ἰῃ ῥτίναῖο --- 

ἂο ποῖ τδ]κ οὗ δἰ8 αὔαίγβ ἴο οἴμῃετβ. 272 τυάο ἀσανς ἔλέέ --Ξ ΔΏΥ οὔ δ 

πο Πεᾶγβ (ΠΥ ἰαἸκ, ἀμ ἴπυ5 Ὀδοομλ68 ἀὐγᾶγε οὗ τὴν ροβϑιρίηρ, υἢ- 

ἀτυϑιοσῖηγυ, δη ἀδηρογουβ ομδγδοῖοσ ; Ὀυϊ μὰ 5ῃου]ὰ ρετῆδρ5, τὶ τα 

τῆς ατ., τεαὰ ἐὰν πείρλδον, ἃ5 ἴῃ ν.", ---- ΟἹ σδεγε 58ὲ6 ποῖθϑ ου 2 
τι. ΤῊΘ βθοοπῃά οἱ. οἵ ν.᾽ τοδάβ, ἰπ ἴῆς. Ἡςῦ. : σηπ4 γευεαί ποί α5- 

οὐδεν: σεεγοῖ; 1,Δῖ.: ἐο πο γεῦυεαί α “ἐεγε7 ῶ ἀποζλόν, ψὨΪΟἢ ἰ8 ἃ 

ἸΏΟΓΕ δρρσοργίαϊῖς ἰηὐυποϊίοη ἴπδΔη ἴπᾶὶ οὗ ἴῃς Ηδῦ., Ὀεΐηρ ἐχδοῖὶν 
Ῥαγα]]Ὲὶ το τς ῥγεσδάϊηρ ἴῃς. --- ξγεβμίε, Ῥτορεσῖγ, ἐἰζανιαονν 
μαΐξ, ἀϑυλὶγ δοῖίνε, οοποογηίηρ οἵἴπεῖβ (Ὁ η. 37} [ετ. 20} Ργ. το), 
Πασε ςοποογηίηρ, ἴμε πγδη Ὠἰπηβε,, δηὰ 90 δαυϊναϊεηϊ ἴο 5 τερυῖϊᾶ- 
ἴοη; ἃ ὈΔΌΌΙΕΣ, ἴῃς ῥτονογὺ 88 γ5, 5 υῃίνοιβα!ν αἰ5| κοὰ δηὰ 

ἀεβρίβεά. 

ΧΧΥ͂. 1. ἘὮ 5:-; 6 παιδεῖαι -Ξ "Ὅ0; (ΝΜ 5... παροιμίαι, ῥΡτοΌΔΌΪΥ οοτ- 
τεοϊίο αῆον 3).---ῦ αὐὰς αἱ ἀδιάκριτοι (νατ. εὐδιάκριτοι, διάκριτοι), Ρετᾷ. 
ΞΞ νιἱτεείϊανεοις, ἀυιὰ τερτεβεηϊίην Ἰἢ 0) (7ἴᾳ.); 5.5 τεπάεν 46 Ὁ Ὁ» 2ν9- 
"ωπά, ταὶ ἰς, “ ποῖ (ςαϑι]γ}) σοτιργεβεπείθὶς. 8 οπιίί5 3) ποῦν, Ὀγοῦ δον 
ὉΥ 5ογίθαὶ εττου. --- ὃ. ἘΣ ἦπ; Θ τιμᾷ (τοῦς τεδάβ τιμᾶν), -- ὍΝ (Ἰἢᾳ.), 
ἔτοια. "ῦν. ---4. Ἦ 52 Δ ΚΣ; (δ καὶ καθαρισθήσεται καθαρὸν ἅπαν (5. 

8. 5:δά, δεξὶ, ϑοδυῖ. ΕΝ. 1Ηἴα. Ὀος. 5ιγ. αὐ. τ νά. 
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τντδδ τεδὰ ὈΥ ὅ δπὰ βεονείαδαν Καὸ. ςο, 7); τεδὰ πτῖ Ὅγε. ὙΠ]. ἡν9 2) κεν; 
ἙΕτδῶῖκ. ΠΣ, ἱπδιεδὰ οἵ η΄). --- δ ΚΟῸΣ 70, ΞΞ ἡἼΌ. --- Ἴο, 84, Σ᾽ ἃ εἶδον οἱ 

ὀφθαλμοί δον μὴ ἐξενέγκῃς εἰς πλῆθος ταχύ. Ἐεδὰ, στ ΒΙ., ἰπ νι: καῇ ὃκ 
Ὁ 3250. Εἰρενβεσε 3. τ-- ἐκ σόμναανεε, αθὰ 3", εχοερὶ ἴῃ δθο κἀνετθιαὶ 
ἐχργεβείοῃς, ἰς δἰνγαγα ἀεππεὰ ὮὈΥ ἃ που (80 12 ἴἰπιες ἴῃ Ρχ.); γεῖ ἴξ 15 ροδείῦ]ς 
τδδῖ ἔτοση βίο δὴ ἐχργεξξίοῃ 85 ὉἽΜ 3" (205) ἴξ τδυ δδνε Ἴοζῃς ἴο ὃὲ -Ξ περε- 

“μά; οἵ. ὅ5γτ. μϑγλ, 1{818. δετιβε Ὀς τΒβουρῆι ἱταργοῦδοὶς, ἴμεὰ ἕοσ 3Ὁ τα 
τοῖρδὶ τεδὰ “5. - οτ Ὁ 1» τεδὰ "5 

11,12. Λαϊυο οὗ πιῖὶϑο δάνίοο. ---- ΤΉΏς τηεδηΐηρ οἵ βενογαὶ τγογὰβ 
ἴῃ ἴῃς φυδίταϊη 18 50 υποοστίδίη, δηὰ ἴῃ τεχῖ ἰ5 ἰῃ βας ἢ ὉΔα σοηάϊὶ- 

Ὅοῃ, ἴδμαϊ ΟἿΪΥ ἃ ἰεηίδιίνς ἰτδηβίδιοη οδῃ Ὅς φίνεη. Τῆς Ηδῦ. 

τεδάβ: 11. Οο]άξεῃ ἐτγυϊϊ5 ἰπ εἰϊνες οασνυΐησε 

16 ἃ ποζὰ 6{}γ (}) δροΐκεῃ. 
128. Αἕ βοϊάεῃ εδετίηρ πὰ ἃ πεοίκϊαςε (}) οἵ φοϊὰ 

Ι5 ἃ ντῖβδε τέρσγονεσ ἴο δῃ εασ ἴμδὶ Βᾶδσβ. 

11. Τῆς ἤτεῖ που (ΕΥ̓͂. αῤῥίς μετε δηὰ ]οεὶ 112 σδηῖ. 25" )Χὴ 
85) ἰς ΥΑΙΙΟΌΞΙΥ υηδετβιοοά 85 τηεδηΐηρ ἀρρὶς, αρτγίοοῖ, αυΐποε, 
εἰοη, ογϑῆρε ; 411 ἴμαὶ 15 οεσίδίῃ ἰ5 [μδὶ 11 βρη ῆςβ βϑοΐὴς βοτῖ οὗ 

{τυῖϊ." -- Τῆς βοοοηὰ πουῃ 5ἰρηϊῆεβ εαγυεα τοογξ ΟἹ ἃ β8ἴοῃξ ΟΥΣὨ 
ἔγοασε ([ν. 261 Νυ. 333) οἵ σαγνίηρβ οὐ ἀσγανίηρβ Οἵ Ρἱοῖασεβ ΟὨ 
ἃ ΜΑ4]}1 (ΕΖ. 813).} Ηετε ἰξ 8αβ Ὀδεη τεμάεγεά ογνσνιεηζαὶ σδγεεῖς 
(ϑαδλά.), σώνμέγαδέξ ψλέμρε (ϑγτα. ΤῆἊοά.), ὀεσήεπ τυογξ (ϑγτ. 
Ταῖρ.), Δ ργεε-τυογᾷ (ἘΔ. τοδτρ.), 2ίείμεγες (ΑΝ. ὙΠ 1ὰ.), ταὔνεγς 
(πὰ. θ6.), δαεξεῖς (Ἐν. ἘΝ.), πεοξέαες (Οτῖ., ροββι ΟΪΥ δεττοσ οἵ 
ἴεχὶ ἕοῦ ὀαεζεῦ, ἐσωελές, οἵ τοζας (1.Δ1.). --- Τῆς ροάδδη ἡγμέ! οἵ 
ἴὰἢε ΗςΌ. ἰεχὶ τηυβὶ Ὀε υηδεγβίοοά ἴο τηεδῃ δὴ οὐ]εοὶ οἵ 50114 ροϊὰ, 
ΜὨΙΟΙ ἀοεβ ἢοῖ δοοογὰ ψὴ ἢ “ ῥἱοΐυτεβ οἵἉ 5ϊϊνεσ᾽" οἵ “ Ὀαβίεῖβ οὗ 

βἰἴνετ᾽᾽" ; 5011 φοϊὰ ἀρρὶ]ςβ οἵ οἴπεν ἔπιϊϊ8 σεγε πόνοσ ρυΐ ἴῃ βῦσἢ 
Ῥὶςίυγεβ οὐ Ὀαβίκεῖβ, ποῦ σουἹὰ τῇς τεργεβεηϊδοῃ ἴδυβ ρίνεη ἴωτ- 
ΠΙΒῺ ἃ πδῖυγαὶ 5: πιῖ]ς ἕου τῆς τπουρῆϊ οὗ ἴῃς σουρ]εῖ. ΤΆΏς ἱἰπίετ- 
Ῥτεϊδίοη χοάἠη-“οἱογεα “μές ῖ5α ἢοῖ ρεστηϊτοἀ ὈΥ ἴμς υϑαρς οἵ ἴῃς 
Ἰδλησυᾶρε. ; --- Τπε ἱπιεγρσγείδίοη Μῶν (ἰδὲ 15, ὑπάθτ ῬΤΟΡΕῚ οἷγ- 

᾿ΦΉ, Β. Τησίγαπι (δυγυο ο. Μετ, Ῥαϊ., 4, Ὧ94, ἀπὰ Λία!. Μέσ. 97 ἐᾷς δΒέῤῥε) 
αὐνίοο!; ἍΜ). Ἐ. ϑυ (ραν. ο7 ῬΑϊδοί,, 18, 65) απὰ 1. 1ὅν (γανε. Ῥέαπε., 
Ῥ. 155) αῤῥίε; Οεῖδξυ5 (ΑἸ εγοδοί,, τ, 254 5) δηὰ Ἡουφδίου (.».58.4., 12, σ, 42) 
φυίπεε; ὯὨξ. ἴακεβ φολάδαε αρβὶε: (ανγέα πεαΐα) ἴο Ὀε ογαηε:. 
ον ἴδε 5εηβε ἐξονρ᾿, ἐνεαρ ίκως Ξες 1811 ᾧ γ7. 
ΖΤιησίγοω : ζσοίάδφε ἀῤγίσοι: ἐκ τυ ο “οἠίαφε, ἃ ομαιτοὶης Ῥίοϊωγε, ὑυὶ ποῖ 

οὈιδίμδῦϊε ἔτοσα ἴδε ἰεχί. 
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ουτηβίδηςε5 δηα σοῃαϊτοη5, ἰῃ ἀὰς ΒΕΔΘΟῺ) ἰ5 ἰηἰειτεὰ ἔζοτῃ ᾿ς ἶἜ 
δηὰ ὅτου ἴῃς σοπηδοΐοῃ ; ἴδε τηδδηΐηρ οἵ ἴῃς Ηςεῦ. ἐχργεβδίοῃ ἰ5 
ἀουδίῆι. --- 19. ΣΦ αγγίηρ, ἃ5 ἵὰ σε. 35 70. 85; τῇς τγοσγὰ τᾶν 
450 πηδᾶῃ μρεφρίη, ἃ5 ἴῃ ατἰὖ Οεη. 242 154. 21 ΕΖ. 163 --- ΤΉς 
τοηδεπηρ πεέεξέίαεε (ἈΝ. ογπαριοηῦ 5} 15 Οδηῖ. 712 (τῆς ΟἿΪγ 
οἴδετς ρίδος σθεσο ἴῃς νγοτὰ οσοιτβ ἰῃ ΟΤ΄), δηὰ σοτσεϑροηάβ ννο]}]} 
ἴο ἐαγγίαρ, ἴῃς ΑὩς. ͵χ185., δονενεσ, ἰδία ἴῃς τογὰ ἴο τηθδῃ ϑοπιδ 

βοσῖ οἵ ῥγεοίοιιϑ βίοῃε (ἃ 56ηβ86 ὙδΙ ἢ 4150 πουἹὰ ϑΞυἱξ δηι. 1.2), 
δηὰ [ἴ5 5ἰρηϊβοδίοη τηυβὶ ὃς τερατάεα 45 ἀοιδι]. ὙΤΒε βεοοπὰ 
σολά (1Άτα. 4' 138. 1.3.2 700 285} 215 ψ 4.2) (δηῖ. ςἰῖ δῃ. τοῦ) 
15 ἃ Ροεῖὶς νογά (ΕΝ. ,2πὲ γοί)ὴ. ἘγΥ οἰδηροβ οὗ ἴοχὶ ἴῃς αὐλ- 
Τσαϊῃ ΤΩΔῪ ὃς τεπάετγοα σοη)δοίυτα! νυ 85 ΤΟ ον : 

1μκε ρτανεὰ ποτῖς οἵ μοϊὰ δπὰ οαγνεὰ ποτὰ οἵ εἶἶνες 
5 ἃ ποτὰ δ}γ (})) δροΐκεῃ. 
“κε δὴ εαιτίηρ οἵ ψο]ὰ δαπὰ δὴ ογῃδιγεπὶ οἵ εἶϊνες 
15 ἃ νῖβε τερτοοῦ ἴο δῃ ες ἰμαὶ βεασξ. 

ἴδε ἴ5 ΞΡ] α (ὑπνῖςς) ἃ5 8Δἢ δχργαβϑίοῃ τοσς Ὡδίαυγαὶ ἰῃ ΕΏρ, 
ἴῆδη ἴᾷς Ηδεῦ. ἔοσωΩ. Τῆς β8εῆβϑε ςγσιεαὶ τυογξ 15 ΟὈϊδϊηοα ὮΥ ἃ 
ἘΓΔΩΞΡΟΒΙὕοη οὗ ἵνο Ἰεϊζοιβ ἰῃ ἴῃς Ηοῦτον ; ἴῃς τοϑυὴρ ποσὰ 

ΟΟΟῸΒ ἰῃ Εχ. 28... 5.6. 06 1.8 7}; Καὶ 65 2 (, 427|8..1.(18) ΖρΕΟ!, γχ 
ψ 45. --- Τῆς σπα (ἰπϑϊεδὰ οὐ ἐπ ογ ομ) (οἱ]ονγβ ἴμῈ ποῖτὰ οἵ ἴῃς 
τοιγά Ἰίης, δηὰ βδουγεβ ἃ Ὀείίοσ 8εῆβε --- ἴῆς τοηδεγηρ δε φοεη 
φγαυΐηρ ον εἰσεν «αγυεα τυογᾷ (οτ, οι α εαγυεα ἥρωγε 97) «εἰένεγ) 

Εἶνεβ ἃ σου ἰδ ο ὨΔΓΟΪΥ σοηρτυοι. --- [η ἴδε [τὰ Ἰης τῆς 
ἴεστῃ οὐλλον ἰβ βυϊδιταϊοὰ (ΌΥ̓ δὴ ΘΑΒΘΥ οσἴδηρς οἵἁ ἰεϊίε.8) ἴοσ ἴῃς 
νοσὰ οὗ ἴῃς ΗδΡ., δηὰ ἴδε Ἰΐῃα 15 5 ΤΟΤΕ ὩΘΑΙΪΥ ἀϑϑί τη] διε τὸ 
ἴῃς ἄτϑὶ πε. δ ρον (ἰηβιεδὰ οἵ γεῤγουερ) ἰβ ῬᾶΓΆ}16] ἴο τυογά, 

δῃὰ τεαυϊγοβ ΟἿΪΥ ἃ 5ἰἰρῃς σἤδηρε ἰη ἴῆς Ἡδεῦτον. ---- ΤΏ ροϊηϊ οὗ 
ΠΟΙΏΡΑΣ5οη ἰῃ Ὀοϊὴ σου ρ]εῖβ βθεῖῃβ ἴο Ὀς ἴπε δἀογηιηθηὶ οἵ οὔδγ- 
δοῖεσ ψὩΙΟἢ ταβυ} 15 ἔζοτλ νῖδε δάνϊος σίνεη ἴο τεσερῖϊνο ταϊηάϑβ ; 

8εε 1 25.25.12, Δηὰ οἵ. Β5. ςοὐ 227, ΤΉΪ5 ἰαϑῖ ρϑββᾶρα σοζώρασεβ 
ἃ τοϊηὰ οοτηροβεά δηὲ ἤχεϊ Ὀγ νἱβάοτη ἴο ογῃδιηεηϊδίίοη (5.υ]ρ- 
ἴυγ65) ΟὨ ἃ Μ4]}, ἀπὰ ἰδ ἢδ5 Ὀδεὴ μοϊὰ παῖ ἱπ ἶἶο ταδηηοῦ ἴῃς 

τθουρῃῖ οἵ ν."} ἰ5 τῆς ἤχεάπεββ δηὰ εηαυτγίηρ σμασαοίοσ οἵ σουηβεὶ 
ξἴνεῃ ἴο ἃ τῶδῃ οἵ βεηβς (Ετδηϊ..). ΤῸ τ}8 ἱπιουργεϊδιίοῃ ἰδ 56 8 
ἴο Ὀς δῇ οδ]εοϊίοη ἴμαὶ ἴξ ἀοο5 ποῖ δοοοσὰ σι ν..3, ψτῖ πί ἢ ν.ἷ 

ἰδ Ῥσο ΔΟΌΪΥ ἰάἀοητοαὶ ἱῃ τηθδηΐηρ, νυ βεῖμοσ ἴπ6 ἴνγο σου Ρ]εἰβ ἔοσπὶ ἃ 

ταδὶ ᾳυδίταίῃ, οἵ ν.13 Ὀε ἃ νατγίδηϊ οἵ ν.,., 
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18. Τιο ἐδιεδῖα] πιοοδουζοσ. 

{με ἴδε σοοίπεεβς οὗ βπονν ἰῃ δαγνυοςὶ- εἶπας 
Ις ἃ ἐπ Βέα] πιεββεηρετ ἴο ἴποδε τῖδο 9επὰ δἴπι, 

Οοιαρασίβοη, τίῖ δα ἀοα εχρὶδηδίϊοῃ, ---- [αγπασγ. Τῆς ταγιπανς 
ΒοΥπῚ ἤεῖτα οἤδηροβθ ἔοτα ἴῃς αυδίταίῃ (45 ἴῃ 111.) ἴο ἴδε οουρ!εῖ 
(45 ἰῃ 11.).. Οπ ἴδε εἰπῆς οὗ λαγυές 566 ποῖς ου 65. Οεζ. δεσε 

υπάετβίδη β ἃ (4}} οἵ βηοῦν, δαϊ [Π|5, ἃ5 15 βυρρεβῖεα ἰῃ ζόὶ, νου!ὰ 
Ὀε υῃπτηεῖὶν (30 Βδϑῃϊ) ; ἴῃς τείδσθῃσα 15 ΤΟΤΕ ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἴο ἀτίπἰκ5 

ςοοἸεὰ ὈΥ͂ ΞΟ Ὀὑτουρῶϊ ἔσοτω ἴπε τηουπίδίη5." --- Αβ8 τΒἰσχὰ ᾿ἰπς 
τῆς Ηδεῦ. δάἀάβ: ἀκ γερέογες (-Ξ τείτεβ!εϑ) ἀΐς »ιαείξγ ς τοῦ 
(ΞΞ 8ρ.Πἴ), δἃῃ: ὈΠηΘΟΟΒΒΑΣΥ Ἐχρδηδίίοη (σοηΊΓΑσΥ ἴο ἴδ τηδῦποῦ 

οἵ ριονογῦβ), ἃ 9108. --- Βίο Καὶ] τραῖοβ ἴς Ηδῦ. ἰεχὶ ἃ οουρὶεῖ: 
ΑἿΣ τησῖῦ ἐμ ἀξαΐί ἐξ α γαϊλμ εἴς., λέ γογεελες εἴς. 

14. Βταρξαζί ργοΐθῃηοθ οὗ 1Σ ΟΣ ΣΥ. 

ΟἸουάε δπὰ πὶπὰ δῃηὰ πο ταίῃ --- 
850 ἰ5 ἴδε ταδὶ Ὑδο Ὀοδεὶβ οἵ σίῆβ πηρίνε;. 

Οοιαρδγίϑου, ἴεγηᾶῦγ. ΤΆΣ ἢτβι ᾿ἴΐηε ἀθϑοτῖθαβ ἃ ἀδοεϊεα] ἀρρεᾶσ- 
δῆς οἵ δὺς: οἰους δηὰ νη, 45 ἰΐ ψεγε, Ὀοδϑὲ οἵ γαίῃ, δηὰ 

ἴδετε 15 ποῦθ. [Ι͂η βεοοῃά πε [ἰἰ. α σὺ 97 3,αὐίδν, ποῖ πιαβὶ 
τείοσ ποῖ ἴο νμδὶ ἰ5 τεςεἰνεὰ (ΗἸ12.)}, Ὀαὶ (ϑαδὰ. Ετ'. αἰ.) ἴο πιδὲ 
ἰς Βεβίονεά. Ορμάν, ρτορειὶγ υσρονς, νεἰσές (]ετ. τοῖξ ς ἢ ᾧ 119), 
ψὨϊοἢ ἀϑοομὰ. ΕῸγ Ασαθὶς κῶν 866 ϑοδαυῖ. Ὠς., δηά, ἰος 

οἴδειβ, Μαίδῃ. 

16. ῬΟΙΤΟΣ οὗ Ρδίίζομοθ δῃὰ βϑῃ]θη6ε8. 

ΒΥ ἰοτῦεδσγδπος ἐδηρετ ἰ5 ραοϊβεὰ, 
Απὰ ἃ πὰ νυογὰ Ὀγεδῖκβ (ἢε θόοπς. 

ϑυῃοηγπιουβ, ἰσγηδιγ. Τῆς Ηδε. μ45 ὦ 2 γένες (ἰηβίδδα οὗ σπρεν) ; 
Ῥυϊ οης ἄοεβ ποῖ 5ῃον ἰοτθεάγαηος ἴο ἃ ῥτίῃςε --- ἰἶ ἰ5 ἢς νῖῆῖο ΠΛΔῪ 
ὉὈς ἐοτοαγίηρ. Τῆς οεἰοπάαδϊίοη τεαυΐγαεβ ΟἿ ἴῃς ομδηρε οἵ ἃ 
Ἰεῖῖεσ. Ζογδεαγανεε, 1, τἰσισπεος ἐρ (Ἐπ. ἀγίεγγίηρ 97) σἀηζεν 

(145. τς} 163 Εχ, 32. Οη 2φγίπες (7. 11 158. 19 δῃ. 1115) 
8366 ποῖς οἡ 6 ; ἴῃς τεπάογίηρ ἡμαάσε (Πε. ΕΝ. τρδγᾷ.) 58 ἱπιργοῦ- 

ΦΈΟΓΣ ἴπε δηοίεπι ουβίοπι 8ες Χεη,, ἥέσε., 2, 1.30; Αἷἱ. 6εἰ., 19. φ; 8 εἰγοῖϊοὺ 
ἀϑᾶρο ἰῃ Αὐυπιτία ἰ5 πιεητίομεά Ὁγ Μίομδεϊἷβ ; οἵ. ποῖεβ οὗ Ηἰἴϊς. δηὰ Ζδοκίος, δϑδά, 

ον ἴδε πιοάετῃ ουβίοαι ἱπ ϑγτία, Η δοκεῖ, “μοί, 97 δεν ρέ., ΡΡ. 53 ΤῈ 
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ΔΌΪε. [Ιπβιεδὰ οἵ ἐς φαεϊβεά ἴὰς Ηεὺ. Π45: ἐς ὀρίοοξαί, ἀεεείσεά, 
“πδεεδ (1Ὁ τ639 215 τ Καὶ 222), ἃ βίγδηρε ἴσστῃ ἰῃ ἴῃς σοῃπεοίίοη ; 
ἴῃς εἰπεηἀδίίοη ἰ5 ἰλκοῃ ἤοτῃ 1. δ γεαῖς 1246 ὀσηέ -- “" ἀδβίγοΥβ 
Ῥονοτ," ἴῃδὲ 15, ἰὴ 115 οἂβς, ἴδ ῖοβ ΑΎΥΑΥ ἀεβίτε δηὰ ἀἰβροβί το ἴὸ 
δρεᾶὶς δηρτίγ. 

16. Ἰοδογαῖζοι ἱῃ δηὐογπιθηΐε. 

1 ἴὰου βπάεδὶ ΒΟΏΕΥ, εαἱ τ ἢδὲ ἰς ἐπουρἢ, 

[κεῖ ἴῃου Ῥε δυτγίεϊϊεά ἀπὰ νοσωοΐϊ ' ὕρ. 

ϑίηφ!ε βοηΐοηος, δίμασγ. Οἡ ἀσμέν 8εὲ ποῖς οἡ τό". Νὰ ἰὰς 
οουρὶεῖ οἴ. νῖο Ὀεΐον, διὰ 8ες 245, Οἱ. Β5. 215 2) 5, 

17. σδυϊίου δϑαϊηοί ϑασγἱπρ ΟὩθ᾽ ἔγοηὰδ ὙΠῸ υἱεῖΐε. 

1κι τὴγ ἰοοῖ "ὲ βεϊάοσῃ ἱπ [ὮῪ πε ββθοτ᾽β Βουες, 
1κεὶ Βε Ἀὲ βαϊεὰ σἱτἢ ἴδεε δηὰ παῖς (δες. 

ϑίηρὶςε βεηΐδηςε, τεγηδιγ- δίηδιγ. [ἀἰ, ισξε ῥγεείομς (- γαγε) τὰν 
οι. Οἱ. Β5. 21331χ3.- ΤῊΪ5 σουρ]εῖ ὈδδΓβ ἃ βεῃογαὶ γεϑθιῃ ϊδῆος 
ἴο ἴδε ῥγεοβάϊηρ, Ὀαῖ 15 ποῖ 30 ᾿ἶἶς ἰξ τῃαι [ῃς ἵνο ββουϊὰ Ὀς οου- 
βἰἀογοὰ δ5 ἰοσῃγίηρ ἃ αιαίσαϊῃ. 

18. ΤῈ6 ἔδ]θο ἩΣζθδ. 

Α τῃηϑυΐϊ, ἃ 5νοτὰ, ἃ 58Π ΔΓ} δῖτον --- 

Θυς ἢ ἰδ ἴῃς τηδη 0 Ὀεδγβ ἔαϊϑε νϊϊπεας δραϊηδὶ Ὠἰς πεῖσον. 

ϑίηρ)]ς βεηΐδηςε, νἱτῖυ] σοϊηράσίβοῃ, ἴογμαιγ. [Ι͂ἢ ἴὰς Ηεῦ. τῆς 

σουρ]εῖ 5 ἃ τηοίδρῃοτ: ὦ »παμὲ εἴς. ἐς λό "»παπ εἴς. Τῆς ἴοστῃ 
τοηδετεὰ »παι ταθδ5 “1Παὶ ὙΠΟΝ 5 διῖεγβ," δ5 ἃ ΠΔΙΏΤΩΟΣ ΟΣ ἃ 

οἷα ; τεϊδίθα ἰεγτὴβ ἃγε ἰουῃά ἴῃ [6γ. αὖ ΕΖ. οἷ. --- ΤΉς Ξεοοηὰ 
Ἰης 888 ἴῃς Ἔχργαββϑίοῃ οἵ ἴῃς Ὀεοδίορυς (Εχ. 20} Ὁι. ς 1}, 
ῬΙΟΌΔΌΙΥ ἃ σοϊμτηοῃ ἰορ4] ρῇγαβα. 

19. Τηὸ ᾿ορο οὗ ἃ Ὀδὰ πιδὴ ἰς 111-οπηδοὰ. 

Ἃ Ῥγοΐκδῃ ἰοοϊῃ δῃὰ δὴ πηβίεδαγ ἰοοῖ, 
ΘΟ ἰ5 ἃ Ὀδὰ τηδηβ στουπά οἵ Πορ- ἰπ {ἰπιε οἵ ᾿γοῦθ]ε. 

Μείδρμοσ, χιδίθγηδιγ. οϑψελ 18 Βιρρ) Ἔα 85 ἰῃ ἴῃς ργεοβάϊηρ σουρ- 
Ἰεῖ. Τῆς τοπάεπηρ ὄγοξεη τεαυΐγεβ ἃ 55 ῃϊ οἤδησε ἰη ἴῃς Ηδεῦτεν. 
ζριοίκαάν, οἵ ομέ 97 7οέμέ, οὐ ῥαζείδα, 15. ||, τυσυεγίηρ, ἐρεῖ ηρ 

(ΠοὉ 125). Οἱ δα (οτ, ψμείφλίκς5) 5εὲ6 ποῖεβ οἡ 23 22. Εογ ἴῃς 

βδῆβε γγομραῖ ο7 ἀοβε (ομε ποσὰ ἱπ Ης.) 3ε6 145 1οὉ 8. 431" 76τ΄ 
2Η 
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1] Ἐ. 205. ὙὍὙπδῖ οὐ υῃϊοὰ ἴῃς δά πιδῃ σε ε8 Ὑ1}1 [δὲ] Ὠΐτω, 
δΑγ5 ἴῃε ρῥγονεζῦ, ἰῃ ἄτας οὗ 5.Γ688. ---- ΤῸ Ὀτεαῖς ἃ τχδη᾽5 ἴδε ἰβ ἴο 
ἀερτῖνε Ὠἷπι οὗ ρονγεσ (Ψ 372 ς85)), Δῃ εχρτγεββίοη ἀεγίνεά, ρετ- 
ΒΑρβ, ἔἴτοπὶ οὐβοσνδϊίοῃ οἵ νἱἱὰ Ὀεαϑῖβ (οἴ. Ψ 35}5 112.) οἵ οὗ 
βᾶναρε τηθ. --- ΤῊς ἰταηϑ]αίοη : (50 ςἢ 15) ἐσηβάεηες ἐπ αὶ δαά (οτ, 

εηαξλγε) να εἴς. (Ὁς. ΕΝ. σ1) 15. ἴῃ 1156] ἱπιρσοόῦδοὶε, δηά 
εΕἶνεϑ ἃ βἰαϊεπιθηΐ ἰμαὶ ἰ5 ποῖ αυϊϊς οοττεοῖ : ἴξ 15. ποὶ οοπβάξῃος 

. δαῖ ἴῃς ῥτοιηᾶ οὐ Ὀαϑὶβ οἵ σοπῃβάδηος ἴπδὶ ἰβ ἃ5 ὑησο Δ ]ς ἃ5 ἃ 
Ὁτοίκεη ἰοοῖδ εἴς. --- Τῆς στουπα οὗ ΠΟρςο τοίειτεα ἴο ἰ5 γε! οΥ 
Ῥονεσ, οἵ ἀδοεὶϊ δῃὰ νἱοΐεηςε. 

9. ον ἘΞ “Πκ τὸ τεδὰ “πμὸ νἼο.--ἱὶ. Ἐ}) Ὑτφγ; τεδὰ ὑπο. γτῖς γ ἱπδίεδὰ 
οἵ 2 Βεΐοτε γί ψο. 8ϑες [Δ9.᾿5 ποῖε. -- 3) νον ὃν; βεὲ Θεΐετ, Οες. 7λε:. Οες.- 
ΒυΒ], ὈΒΏ. αδπὰ Ὁ ς.᾿5 ποῖ. ΘΒ οπιῖϊ; Σ (δπὰ το Ξ,) ἐν καιρῷ αὐτοῦ; 
Φ τκου, ρετῇ. (Ρίηϊς.) ἔτοτα ὃ {πεῖσι5), ἀπὰ ΞΞ “1 ἴ8ςε Ὑ.Ὰγ οἵ ἀγρυπιεηϊ (οσ, 

Ῥειβυδείουι) "; ᾿ΑΘΜ “5 ἐπὶ ἁρμόζουσιν αὐτῷ, ρετῆι. ΞΞ- “ ἀπάετ κυϊϊδοῖε ςου- 
ἀϊίους, ου δρρτορσγίδιῖε οσοβείοῃ"Ἑ," ρεζβ. (6.5. [.25.) τεργεβξεηΐβ Ὁ)οκῦ, οἴ. δῷ, 

ἃ τεδϊηρ (Δἀοριεὰ Ὁγ Ετδηϊς.) νυ βίο ἰβ ποῖ ῥργεοβεὶν ρδδ!]εὶ ἴο σι ἐαν ἐλαΐί 

λεαν:, ἃπὰ ἰ5 ποῖ αυϊϊε παίαγαὶ πὶ ἴπε ςοππεοϊίοη. Οεβ, Οτεῖ! σὰ ἰακε ἴδε 

βίεπι ἴῃ γ00Ν ἴο δὲ Ἰὸν ἐμγτε (85 ἰπ ἸοῚὶν τοῤδοῖ), δῃὰ ἴῃς ποιιῃ δ5 -Ξ δἔσες ((εβ.) 
οἵ εἰγειρ»ππίανες (Οτε 11); Βασῖῆ. δββαπηςβ δὲ. “)0, δηὰ ἴῃς ἐχργεβείου (αῆες ἴδε 

ΑΥΔΡ.) 85 - “ δοοογάϊηρ ἴο ἰϊδ ργορτίεἰγ."" ΟΥδΒεῖβ οοπῖρασε ἴδε ἰαίς ενν. υϑ9ε 
οὗ Ἰοῖὶκ ἰῃ ἴῃε δεῆβε οὗ νεσρρεῦ (ἘΔΒἢὶ σεεον ρ' 10 ἐέε νεοαῖες, -Ξ σε ἐές ὀαΞέε). 
Νοπε οὗ ἴβεβε ἌἼχρἰδπδίίουβ δε βαϊβίβοϊοιγ ---- [πε υγογὰ τοδῪ Ὅς 8οτῖ 04] εἴτοσ --- 
ας ποιδίηρ Ὀεϊϊετ βυρρεεῖα 1961 [Πδῃ ἴο δάορὶ ἴδε ἱπιεγρεείϊδιίοῃ οἵ Σ. --- 
12. Ὦ υ:.5; τεδὰ η02. ΤΈε οτἱρίῃ οἵ ὈΓ9 ἰδ ἀπκβοσῃ. Νείςβεν ἐσνεν, ἐσμεοεαὶ 
ἴον ἴδε βίετη (Αδ5. Ασαῦ.) πος ναγέ, “92οὐ (Ασαπι.) βιρρεδὶβ ἃ βυϊδὺ]ς ϑεῦβε; 
τδε πιεδηΐηρ ὀϊοοά-γεα ἰὰ Ἰενν. Αταπι. ἰ ὑοῦ. τρεγεὶν ἃ βρεοΐαὶ ϑεῦϑε οἵ πεσγξ. 
Ά πρὸ; Φ λόγοε; Β[. “21; Ὀεῖϊετ γηϑΌ.--18. ἮΝ Γὺν δπὰ 002; 6 ἔξοδοε 
(Ξ ἢν :) δηὰ κατὰ καῦμα (Ξ- ὉΠ2). 46 ἔοϊϊονν Φ ; Φ (οἱονε 33. -- 

16-18. ἘΔ Ἰχρ προν; τεδὰ ἣςρ σοῦ»; Ἐτδαῖς. σρ. -- Ξ᾽ γοθ ἰδ τεραζάθά ὉῚ 
ΙΔ. 15 ἱποοστεοὶ Ροϊπεηρ ἔοτ γ8Ὁ (ει. 515 οἱ, ΕΣ. 93); [δε κἴεστη γρ0) εἤδέρεν 
ἰδ τῖοτε 50} 8 0]ς ἴμβδὴ γρ “εαλίεν. --- 19. ὮΆ τᾶ τὰν θὲ ΟἽ] Ῥασῖ. (ἔος πῦρ"), 
ΞΞ σιρεὀῥέρρ (ΣἰεἰβοΒ.), Ἐ, ρῥωϊνίάμο, ἩΒΙΟΒ πουὰ δηδιγες ἴο (οἰϊονίης μκητε -τ: 
“ἰεαάν; δὰ εαυϊναϊεπὶ βεῆβε ἰς ρίνεπ ὉΥ ἴδε τεδάϊωρ πρὶ (δὶ δπὰ ρετβδρς 
Ὧ)} ὅ{0ἰἜ Ὀεῖῖεν ἴο τεδὰ π΄), ἴῃς βτεὶ Ἰεῖζετ τὺ Ββδανε ἜΠεα οαϊ αῆες Ῥειεοςά- 
ἵπρ) (Ετγδαλ.). --- ἢ γπρρο, ἂς 1 δουτενίδιεὰ Ραὰ. Ῥατῖ.; Ῥεῖϊεσ Οδὶ Ῥασῖ. προ. 
--Οκ ἴδε Βαρρεάϊς ᾿αϊοτρτειδι οι οὗ ἴδε Τσουρὶεὶ 85 τείεττίηρ ἴο ἐδίιμϊεξε 
16τας}}5 τεϊΐδηος οὐ οἵδες πδιίοῃβ (Ἰοοϊ ἢ δπὰ ἔοοὶ οἵ Ὀεβδεβ) ἃ. οἰξε5 
ἨἩουΐδπια, ἴῃ ΖΑ͂ 7 Κ΄. τ8ος, ΡΡ. 151. 

90. ΘΑγοίγ ἰῃ (80 ῥγϑϑθῃοο οὗ ΞΟσσοῦ,. -- Ηοῦ.: Ομεέ τολσ ἴαγε 
97 (2) α ξαννιεπέ ἐμ ἥἔνις οΓ εοὐδ, σἱπεξαν οπ στοάς, (:9 ἐδ) ἀξ τοὴφ 
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φέμρε σοηρε Ὁ ὦ Ἰγομόῥξά ἀεαγί. ΤῊΣ τοηάογίηρ ἀ2γς οἵ 15 ἀουθιιὶϊ ; 
ἴδε νοῦ υϑυ δ! τρθδῃβ σόν (138. 6 1} [οὉ 40" “..), οηςε (]οῦ 285) 
22.645: (οτ, “4428) ὄγ, πἴδηςς ἴῃς (αυβαῖνε (ΟΝ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ἢ 6τα) 
τοϊρῃϊ -Ξ )ιέ οἵ (85 ἴῃ 19. 35, ν "ἢ 4 ἀϊβετεηι νετῦ, ἐσέ οὔ λὲς γοδό 
ἦπ τ. νισαῖξ ἀὲς γοῦς ῥά: ὕγονι ἀξΐμε). Βαΐ, ἀνθ 16 [5 ἰγαηβϑϊδύοηῃ Ὀς 
οοττεοῖ, ἴῃς Ἰΐης ἰ5 ποῖ ἰῃ ρίδος, ἔοσ ἰἴ ἀδβοθεβ δὴ δοῖ οἵ ἱπηρτὰ- 
ἄεῃςς, πῆς ἴῃς σοηποοῦοῃ 02}]5 ἔοσ βϑουμει ϊηρ ποῖ ΟὨΪΥ ἱπάρρτο- 
Ρτίδιῖς θαϊ ραϊηΐα!. Νὸογσ ἀοεβ ἴῃε ἰγϑηβὶαϊίοη ἀφ τυλο σάρνης λύνισο, 
τοί α φξαγνιορ σῖνε ἃ 5υϊϊ40]6 ϑεῆϑε. Μοσδονοσ ἴδ Ἰΐηε '5. 53ὰὉ- 

ἰδ} 21}γ, ἴῃ ἴῃς Ηδςῦ., [ἃς τερεὔοη (τίτἢ ἀϊδγεπος οἵ νονγο 8) οὗ 
βεοοηά Ἰΐης οἵ ν.Ἶ, ἀπά ἴ5 ποὶ ἰουηά ἴῃ ἴῃς Οτῖς. ; ἴἴ 15 Ὀεϊζετ, ἴποτα- 

ἴοτε, ἴο οτοϊϊ ᾿ξ 85 ἀϊττορτδπι. --- ΤΏΟΓΟ τοτηδίηβ ἃ σουρ]εῖ, ἴῃ πἢϊοῖ 
4ἰϑο ἴπε ἔοσπι οἵ ἢτϑβὶ Ἰΐης ἰβ ποῖ οἷἶεᾶσ. Τῆς Ἡδῦ. πόζ 15 ἢοΐῖ οὔ 

πίῖτα (Ροϊδϑβίατῃ πἰϊγαῖς), θαϊ πδῖῖνα βοάϊυτῃ σαγροηδίς, Ὡδασὶγ οὖσ 
Ποτυητηοη “οαἶ, τΑοτα Ὀσαο δον παύροη (Οτκ. νίτρον, 1,Δϊ. πέρην; 

τ 5 τηοη!οηδα εἰβενθοσε ἰῃ ΟἿΣ. ΟἿΪΥ ἴῃ [6τ. 5, ἴοτῃ νψῃϊο ἢ 
Ῥδββᾶρε ἰὰ ἀρρϑᾶγβ [δι 1 νγὰβ υδεὰ ἴῃ ψδϑηϊηρ ἴμ6 ρεβοη. Τῆς 
εἤεοι οὗ τῇς δοϊὰ σήμερα» οὐ ἴῃς «ἰϊ4}} παισονε πουἹὰ Ὀς ἴο ἀδβίσου 
ἴδε εἰοίεῃοΥ οἵ ἴῃς ἰαϊίογ ; Ὀυϊ ἀεδβίταιςκίοη οὗ εἰ οἰ ΘΏΟΥ 15 ποῖ ἴῃς 
Ῥοΐπὶ οὗ [με δρδοσγίβγη, νι ϊοἢ ταῖμεσ 04115 ἴοσ ϑοὴς ραίηξιϊ εἤεςῖ. 
τΤς Οτκ. μα5: ὧς υἱπέραν 70,7 α τυομπα (οτ, ὦ 9»), ΜΏΣΟΝ 15 βαϊῖ- 

ΔΌ]ε, βίηος ἴῃς ἱπητιοαϊαϊς οἴἶεοϊ οἵ ἴῃς δρρ]οδίοη οἵ νἱπεβᾶσ ἴο ἃ 

πουηά ἰ5. ραΐηἢι}.5 --- Πἶ τῇς τεδάϊηρ οὗ τῃε Οτὶς. Ὀς δἀοριεά, ἀρὰ 
Ὀε ΞιΡΡοβϑά ἴο βἰδῃὰ ίοσ δῃοίῃοσ νοσὰ ἴδῃ ΗθΌ. μεώγρ, ἴῃ οσα 5111} 
τετηδίῃβ ἴῃς ἰαίίετ ἴο Ὀε δοσοιηίεα ἔογ. [ζ τηὶρῃϊ Ὀς τεραγάβά 5 
εἰτοπθουϑβ ἰηϑοτίίοη ; Ὀαῖ, ἔτοτῃ ἴῃ 6 ποόστὴ οἵ ν.}5 5, γε ἐχρεοῖ τῆς 

τοθηϊτίο οὗ ἵνο σου ηδιίοηβ. Βίςκε]!: τοῖον πη παοη, δπὰ 

Οτκ.: ἂς ὦ »7ηριλ ἐπ α ρξαγνιθ! πα ὦ τυονη ἐπ τυσοα ἂο ποῖ 5υἱϊ 
τῆς σουρ]εῖ ;; ΡοΒϑι ὈΪΥ ἴῃς τα βϑίῃρ Ἔχργεβϑϑίοῃ ἰβ: ορσξε 29 “ἠδ ἐγε: 
(105). Τίις σουρ]εῖ τηδῪ πᾶνε τοδά : 

Νίπεψεας ἴο ἃ νουῃὰ δηὰ...., 
80 ἱδ ἃ ξοῃᾷῷ ἴο ἃ ἱσουδὶεὰ Βεαδεῖ, 

ἴῃ βεοοπὰ ἔπε ἴῃς ΗςΌὉ. ἰ5 11ἰ. : σ»α σπδ τοῦὴσ εἰμξε ἐπ “οπρε, ἴῃ 
νι ἢ, ἰῃ ΔῺΥ οδ8ς, ἴῃς σπα δηὰ ἐπ ταυβὲ Ὀε οτϊοά, δΔηὰ ἴῃς οοτ- 

ΦΟη ἴδε πιοαϊςίπδὶ υ6ςε οὗ νἱπεξασ ἴοσ νουπάς 5ε6 [δ ᾿Σ ὑοίθΘ.0 ΤὍδ πιοάοτα 
Ἐφγρύδες τοὶχ ἰὶ τί πδίσου δς τοιϑαυ ἴος ἰοοίβδοδε. 
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τεβροηάςδηϊ ἴὸ ϑέμοραν ἰδ ΤΑῖΠΕΣ σοηρ ἰΏΔῺ Σἰμξέ7. ΑἸογουϑ ϑοὴν 
εἶνεβ ἃ ῥδῃᾷ ἴο ἃ 584 ἢοασῖ. 

21, 82. Βοραγίηρ ΟΥἹ] τὰ φοοά. 

21. ΠῚ τθΐπε ἘΒ ΠΥ Ὀς ΠυηρτΥ, ρὶνς Βίτ ἴο εδῖ, 
Απὰ ἰΐ δες ὃὲ τ ϊτεῖγ, ξῖνε δΒὶτῃ ἴο ἀπο; 

22. Ἐοτ ἴδου υἱϊξ μεδρ οοαὶς οὗ ἤτε ου Ὠἰβ μεδὰ, 
Απὰ Υδηνεὶ ψν1}} τεινασὰ ἴδε. 

ΤῊς αυδίταίη 8 ἃ βἰηρὶε βεηΐθῃησθ, [σΏΔΙΥ (45 οηθηάθ). Τῆε 
αυδίταϊη ἔοστῃ βυχραϑῖβ ἴῃδὶ [15 Δρῃουίβιη ὑσοροσὶν Ὀεϊοηρβ ἰῃ 1Π|. 
(οἴ, 24}7.8) οΥ ἰῃ ἴῃς ρασαρταρῇ 25. 5 --- πόρεν ἰβ τ, ἀφ τοὴϑ 
ἀαέες τἀέεε. ΤὨς ΗςΌ. μα5 ὀγεσα ἐο εα’ διὰ τυσίεν 10 ἀγίμξ,; ὀγεαα 

δηὰ τυαίεν (οταϊτδὰ ἴῃ ἴῃς τί. ἀπὰ Βοιῃ. 125.) ἀρρδϑᾶτ ἴο ὃὉς 
Βἴοββεβ. ἴα σαῖς οὔ 3γε οπ λὶς ἀεαα τ--- “ ρτοάυςε 5ῇδγρ ραΐη,᾽" 

δηὰ ἴῃς μαΐῃ οδῃ πεῖ δ ΟὨΪ ἴἢ6 ῥδῆρ οἱ σοῃιίγτίο --- τῆς 

ΘΩΘΠῚΥ Μ0|1 Ὀς σοηνοτῖδά ἱπῖο ἃ ἐπεηὰ ; τῆς τοΐδγεησα, ἰῃ ἴῃς σοη- 

ῃεοΐοη, οδηηοῖ Ὅς ἴο Ῥυηβῃπιδηὶ ἱηῆϊοῖϊεὰ Ὁγ Οσοά. Οτ, 1655 

ὨδῖυΓΑΙΙΥ, ν. 5 ταν Ὀς υηἀετγβίοοά ἴο πιεδη: “ ἴδου νψῖϊξ ἴαἶςς νθη- 
ϑεᾶηοα οὐ τη," τῃδἱ ἰ5, [ἴῃ 6 ποῦς νερεδηςα οὗ τοϊυτηϊης ρσοοά 
ἴοσ εν]. --- ΤῊς εἰ ἢἰςαὶ τὰ]ς 18 ον, του σὴ ἴῃς ταοῖνεβ ρσεβεηϊεά 

ἃ:ς ἴμοβε οἵ δἀνδηΐδρε ἴο 56. [ηϑϊεδά οὗ υγρίηρ ἴδῃς 5ἰπιρ)ς ΟὈ]}- 
ραϊΐοη οἵ υηίΐνετβαὶ ἰονς, ἴῃ βᾶρε ἰπϑιϑῖὶβ οὔ ψῆδαὶ 6 {πίη κε τῆς 
βιτοηραβῖ τηοῖῖνα ἢ θη. Τῆς ἀδοϊαγδῖοη γαλεσεὰλ τοῖῦ γασαγα 
Ἴλεε αβϑυτοθβ ἴμαϊ Κιπάποββ ἴο δπδηιΐεβ Ὀεϊοηροα ἴοὸ τῆς ἀϊνίπς 

οἰμίοαὶ οοάθ. Οἵ. 2033 24}. 559 ΒΘ. 2817 Μι. ς" Εοπι. τ) Ὁ. --- 
ΒίοΚΟΙΪ οἱ οπ ἀΐς ἀεαάὶ, ἰαἰκὶηρ ἴ[ῃ6 τηρδηΐηρ ἴο Ὅς: ““ἴδου ψἱ]ῖ 
ΡῬυΐ ἀνᾶν ἴῃς Ὀυτηΐηρ οοαἷβ οὐ παῖς," δηὰ 50 τηᾶῖκα ἃ ἐΠπεηὰ οἵ δὴ 
ἘΠΘΙῺΥ --- ἃ 56η86 ποῖ ἀἰβετοης ἔτοτα ἴῃς οπς ρίνεῃ ἀρους, δαϊ ἰΐ ἰ5 
ἀουδιῆι τῆεῖμποσ ἴῃ 6 νος σδῃ ἤᾶνς [ἢ]}5 πηεδηίηρ. 

23. Ἰοϊϊοίουε (ΔΚ. 

Α ποσῖῃ νἱπὰ ὑσίηρι τδίῃ, 

Απὰ ἃ ὑδοκι πρ ἴοηροε τηλῖκεβ δΔἢ ΔΏΡΥΥ δος. 

Τνο Ῥατα]εὶ βεῃΐεῃοαβ ἰηνοϊνίης δὴ ἱἰυβιταϊοη, ἰεσηαιγ. [Ἃἢ Ῥαὶ- 
ἐβίϊῃε σαΐῃ σΟΠ.68 υϑ08}}} ἴοτα ἴῃς νγεβὶ (οἴ. 1... 125); ἴἴ τῆλ 
Βανε σοΐὴς ἷβο ἴγοσῃ ἴῃς Πουῖπογῃ τηουηϊδίη5, ΟΥ ἴῃε τγοτὰ σπογίὰ 

τηᾶγ Ὀς υϑεὰ ΠΕΙΕ ἰῃ ἃ ζἝΏΘΓΔΙ 56Ώ86, ἃ8 - “ ΠΟΙΓΠΕΙ]Υ,᾽" ἱηοϊαάϊησ 
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πο νεβι." Ὑὴε ποσὰ 15 ροββὶ ΟΪΥ δὴ εἰτοσ οἵ ἰδχῖ. ---- Τῆς ἰδεῖ 
ΕΧργεβϑίοη ἰἢ ΒΕ ᾿ἴῃ6 τΩὰΥ ὃς τεηάοτθὰ Ὦγ ἴῃς ῥ]υ., σΛΡῪ 
ε:; ἴμε τείδιδηςς ἰ5 ἴο ἴῃς Ῥδβοὴ ΟΥ̓ΆΡΕΙΒΟΠΒ τηδ]ρτιαά. --- 
Βαελῥίδηρ 18 'ιϊ. “ἐεγεί, --- Οτῖς. πὰ 1,δῖ., ἰῃ βεοομὰ Ἰΐης, τηακε 
7) με 5Ξαν]εεῖ. 

94 -- ΧΧΙ͂ 9. -- ΤῊς παῖυγαὶ βυρρεϑιίοη 15 τῃδὲ [8 ραγίσυϊας 
οοἰεοοη (25͵-275) νὰ πιδὰς ἱμάερεηεηῦν οἵ ςοἰϊεστίοη 11. 
(1το}-22.5). 

25. Θοοὰ ποῖγε ἔσοπι δίδ. 

ἊΣ ςοἷὰ παῖεσ ἴο ἃ {Πἰγδὶν πιδῃ, 

80 ἰ5 ξοοὰ πεν ἔγτοτῃ ἃ ἔασ σου. 

νιπυλὶ σου ραγίϑου, υδίεσγηδιγ. Τῆς Ηδῦ. ρυϊβ ἴῃς ἵπο 5ἰδῖἊ- 
τηοηῖ5 5δἰάς ὮΥ 5άς, ἀηὰ ἰεῖβ ἴῃ σΟΙΩρΑΓ ΒΟ. βυζρεδί ἰΐβεϊζ: οὐδ 
τόσ εἴς. απα γορα πεῖὺς εἴς., Ὀεῖῖοτ, πονγανοτ, ἐσ τυαΐν εἴς. ἐς 

2οσα] πεῖυς εἴς. 45 ἴῃ ν Ὁ, - 7λϊ ἐγτῖν ἰβ ΡΟ ΙΥ τυέανν, ἴῃς βρεοίδὶ 
8686 οοτηΐης ἔτοτα ἴῃς σοηηῃεοίίοῃ, 45 ἰὴ [ο0Ὁ 227. --- Δ74π| 15. 11. 
σομέ (ΞΞ ῬΕΙΒΟΏ). --- ΤῊς αἰ συ οἵ ρεϊθηρ πεν ΠΌμῚ ἃ ἀἰκιδπὶ 
Ῥίδος μεϊρῃϊεηβ τῆς τείγεβῃτηθης ἰξ ρίνοβ. Οἱ. 1. Ὁ, ἩΠάςΡοεΣ 
τείειβ ἴο σξῃ. 455. 

26. Τηο ΟΥΟΣΈΒΣΟΥ οὗ ἃ βοοὰ Ιγ8Π. 

Α τγουδ]εὰ ἐοππίδίῃ δηὰ ἃ τυϊπεὰ βρτίῃρ -- 

Θυ ἢ ἰδ ἴδε τὐἰρῃίεουβ πῃ ΜὯο ἔ8}}5 Ὀείοτε ἴῃς ψἱοκεά, 

νισπαδὶ οοτορδσίβου, αυδίογηδιγ-Ἔγηᾶιγ. 7γομδίζ 15 Ἰ᾿ὲϊϊ. σαπρία 
(Εξ. 325 3415); 1ἴ νγὰβ δῃά ἰ5 ἴῃς ουβίοτῃ ἴῃ Ὁ δβίθιι Αβία ἔοτ πηδπ 

δηὰ ῥεδβῖβ ἴο δῃηΐοσ ἃ ἰουηϊδίη οἵ ροηά, ίοσ ἀγπκίηρ οἵ ναϑῃϊηρ, 
Δηὰ 50 ἴο ίουϊ τῇς ψδῖοσ 845 ἴὸ τηδῖζα ἰδ 11561688. --- Τῆς νεστὺ “ας 

(ΡτΟΡ ΣΝ ἐς νμισυεα σέ 97 με» ῥέαεξ) ἰδ ἴῃς βία παάϊηρ οχργεββίοῃ 
[οτ ἰο58 οἵ ροβίου, ἴπαὶ ἰ5, οἵ τψεδ τ δηὰ 4}1 τπδὶ τηδῖκοβ 1Πε ὑγοϑ- 

Ῥοζουβ δῃὰ δη)ογαῦϊς ; υδυδὶγ ἴῃ ΟἿ. ἰὶ 15 βαϊὰ τῇδι τῆς τἱρῃϊθουβ 

ΜἘΠ Ὥσνεῦ Ὅς τηονοὰ (τοῖν 125 Ψ τοῦ 15 16 α1}, ψ 1} Ὥδνοῖ Ὀς 
εἰεεῖοα ἴοτὰ 5 ροβίου ὈΥ ἴδε τῃδομ πδίίοῃβ οὐ ἢϊ5 δῃδηγῖςβ. [π 

οὔς ραββᾶρο (ψ 175) ἴῃς νετὺ 5βἰηΐῆεβ τηοσγαὶ (ΔἸ τοστίηρ, δπὰ ἰῃ τη 9 
86η56 ἰΐ 15 ΞΟΠ 268 Ποῖα υηἀετβιοοα,7 νὴ ἢ τῆς τεηδογίηρ : “6 

Φ Ου Ῥαϊεξήδίδη ννἱπάὰβ σες Ἐοδίηξου, ϑέδά. Αϑεσαγεῖες, τ, 420; Νον,., Αγολ. δ τι. 
380 Μετοοσ, Οείεσ, [δζ. Ὀς. αἱ. 
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γέρλίεοως "πάρη τολδο γίοίάς Ὁ (ἴὰε ἰετυῤῥίδίίοηυ οἵ) δέε τοίεξεά --- 

50 (ἢ 8Δῃ ΟἿ ἰ5 ἃ τι οἰ ΠΟΠΟΪΥ Ρἱοίατε οὗ ἰοδὶ ρυγὙ δηὰ υϑοίι]ηο55, 
κε ἃ ταϊπεὰ βργίπρ. [ἢ τἢ 15 βεῆβε, πονενεσ, ἴξ ἰ ἰῃς ρδῖῃ οἵ τϑο- 
ὕϊυαάς ἴτοτῃ νῃϊο ἴῃς τηδη ἰ5 τηονεά (50 ἱπ Ψ 1γ5), ἴῃς νεγὺ ἰ5 
ποῖ πδίυσαι!γ (οἰονσεὰ ὉΥ βυοἢ Δ Ἐχργεββίοῃ 85 ὄφζογε “δε τυΐεξεί, 

δηὰ ἰξ βθεῖωβ δεῖζεσ ἴὸ υπάοτβίδῃα οὐγ σουρίεῖ 85 τείεστίηρ ἴο ἴῃς 
1ο55 οἵ βοοΐϊαὶ βἰδηάδίηρ δηὰ ῥῬσοβρεπῖν Ὁ ἴῃς ῥἱοῖβ οἵ Ῥαὰ τρϑῃ 
(8εε 125 τόξ γ4᾽ Ψ ττὖ 1η} αλ.). --- Εογ τὰς τεᾶϑοὴ βίνθεη ἀῦονε τῇς 
σουρ]εῖ ΡχΟΌΔΟΙΥ ἀοεβ ποῖ σοηίδίη ἃ σεΐεγεηςε ἴο υἱοϊἀϊηρ ἴο εν]] 
ττουρἢ [2156 τηοάεϑῖγ δηὰ ἔεασ οὗ τηθὴ (Εδυ35) ; ποῦ οἂῃ ἴδε 
5685 δ ἰαἰὰ οη ἴδε τυίεξεα ἃ5 σοηϊταβῖοα τ] ἴῃς γήγζοοις, τι 

τῆς ἱπιοτργεϊδιίοη : “ἢ ἃ ροοά τηδη᾽ 5 [811] ἰ5. ἱγπονσπὶ ΟὨΪΥ ἴο ροοὰ 
τηθῃ, ἰξ ἀοεβ ποὶ ἰηΐυγε οἴμοσβ, Ὀὰϊ ἰξ ἰξ 15 Κπονσῃ ἴὸ δὰ της, ἰΐ 

δῃοούγαροβ ἴποτα ἰῃ το ἴκοΙΥ δηὰ 4]} ον] " (ϑι:. γ»ὴ4.) --- ἸΏ15 Ἰπαὶ- 
του οἵ τῇς τδῆρεο οἵ ἴῃε σουρ]εῖ 15 ποὶ βυρροβίεα Ὀγ ἢἤτϑβὶ Ἰἰης οἵ 

Ὁγ ἴῃ φεῆεγαὶ ἴοης οἵ τῇς Βοοῖκ, δηά 5ιοἷ ἃ βεογεῖ βοοίεῖγ οἵ [Ὡς 
τἱρπίθουβ, σοπορδιίῃρ ἴῃς 51η5 οἵ [15 τρθῖηῦειβ ποτὰ ἴῃς ουϊπὶ 6 
ποῦἹὰ, νουἹά ὃς ἰπηπιογαὶ, ἱζ ἰξ σοσα ῬΟβϑ:0]6. 

27. Τῆςε Ηεδ. ρίνεβ ὕνγο υῃτγεϊδιεὰ 1᾿πε85. ΜΙ Ω ἴῃς ἤτθι : ὦ 
ἐα’ γ»εμεὰ λορόν ἐς ποί ροσά ςἴ. ν.8, ὙὍὙὨδ βεοοῃά τεδάς [1ϊ.: δὲς 
ἐπυεεησαδοη (οτ, σεαγεολίηρ οἱ ΟΥΓ Τλεὶνγ ρζογ» ἐς ρίογγ, δὴ οὐν]- 

ΟὐΒΙΥ οσοττπιρὶ ἴεχί. ϑοῖια Ὄχροβίζουβ, ΌΥ οῆδηρε οὗ νονψεὶβ, ρεῖ 
ἴῃς ἱπιο! ρ!ῦ]ς βεηΐεπος: τὼ. ἐπυεερασοη 9 ἀἠδεμδ ζἀλέησε ἐς 
σίου (οτ, λομπορν," ἴῃαῖ 15: “1ΠΕΙς ΤΩΔΥ Ὁς ἃ 5υτγίεϊϊ οὗὨ ΠΟΏΕΥ, 

ἴμοτε οδηποῖ ὃς ὀχοθβα οὗ ἰηνοβι ραϊίοη ᾿᾽" --- ἃ ποῖ νΟΓῪ αἰϊγδοῦνε 

ΔΗ ἢ ε515, δηὰ ἴῃς τεηάογίηρ ἐἠενδ 15 ἀουθῖα!. Νογαεβ : “56 ἐξ 

σεαγεῖ 497 ἀΐρὰ τλήπρε ἐς τυεαγίμεος (εἴ. 272), το ἢ οετα ἃ 5οερ- 

[οΔ] βεπΕπιθπῖ, ρσορεῦ ἴο Εοο]65., Ὀυϊ ϑἴταηρε ἰῃ Ρτονεσῦβ. Οτκ.: 
ἐξ ἐς Ξγοβεν ἡ λομπον ποίσδές ταγίπρε, ἀὐὰ Ετδηϊ. : “λεγζίονε τγαίπ 

“ον εονιῤάνιοηα» τυογαῖς (1ἴϊ. τυογαἷς 97 ἀοπον), ἃ βοτῖ οὗ βρεθοῖ 

85 οἰογίηρ 88 ΒΟΠΟΥ --- ἃ τεπάἀεγίηρ ἰῃ ἰἰ56} ἀρρτορτίαϊβ, Ὀαϊ εἰβε- 
ΜΠ Ποῖς ἴῃ ΟΤ. τς Οεηϊῖνε ἀεβηΐηρ τυογαῖς ἰΒ αἰνᾶγβ β3ι0)εςῦνε 

(οδβαγδοιϊεσιζίηρ ἴθελὰ 8ἃ85 ἴπ|6 οἵ ἔδἰϑε εἴς), ἤδνοσ οὐϊεςῖϊνα 
(ϑιδιίηρ θεὶς αἰπὶ ΟΥ̓ τϑϑα τ). --- ΡΓΟΌΔΟΪΥ 6δο Ἰἰης μα5 Ἰοϑὶ ἰΐ5 

9 80 Ὧε. Κευες, ϑ8ιγ. Βί., δηὰ 86 5δπῆς ἱγδηϑιαιίου, υἱϊδβουὶ οσὔδησε οἵ ἱεσί, ἰς 
εἰνεῃ Ὁγ Ζδοϊκ, α΄. Ηοάρϑου 5 ἐπ ἀδεα: ο7 νἱγένε ἰο ἐπεεεαῖ ἐς ζίογέφη: ἰαγοδμες δῷ 
δου μεσ ἰὸ ἴμ6 ἤγξὲ [ἴπς, Ὀαὶ οαποοῖ Ὀς χοὶ τοι ἴτε Ἡςεῦτεν. 
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σοιῃρδηΐοῃ ἴῃς, δηὰ [ἢς ἰεχὶ οἵ βεοοῃὰ ἰΐπα γομδίῃβ ἀουδιία] ; 1 

5 ΡΕΙΠΔΡ5 ἃ σοττιροη οἵ ν.. --- Εοτ οἴπεον δι[ετηρῖδ δἱ ἰγδῃβίδτοη 
566 ἴδε ποῖ65 οὗ Πε. δπὰ Ζδοϊεῖεσ. 

48. ΔΌοοδοο οὗ 56]{-οοπίσοὶ ἰδ ἔαδίδὶ. 

Α οἷἵγ Ὀτοίκεη [Ὠγουρῆ, νιϊμουί ἃ νγ8]} --- 
Θυςἢ ἰ5 ἃ τοδη ἱτουϊ 56] -οοπίτοὶ. 

Μίισυλὶ σοπιρατίβοη, ἴεσηδιγ. βγοζέπ ἐλγομρά, ἃ Ὀτεδοῖ πιδὰς ἴῃ 

ἴδε ν]], 8ο ἴπαὶ ἰξ 15 ἀεοίθῃςοίαϑ8 -- ἰἢΘ νγὰ}} 8 Ῥγδοιοδ!ν 

ἀεβιίτογεά ; [ῃ6 τείδθῃηος ΤΩΔΥ ΟΥ̓ ΆΤΔΥ ποῖ ὃς ἴο ἃ 58ίεβα. --- [ἢ 
βεοοπᾶ Ἰΐῃο, ||: ὦ »παπ 19 τυάοοε «ρέγι ἡ ἑλδνε ἐς πο γέσίγασίρ» ---- ἢ6 
85 πὸ ἀείεηος δραϊηβὶ δῆροσ δηὰ ϑἰπι1]8γ δι ΟΠ] Ώ5. --- ϑψολ ἰβ 

βυρρὶὶςεὰ. 

80. Ὦ 50 ὅν; Θ' ἕλκει, ψνβεποε Οοτῖ Ρῃ} σεαό οὐ σρμηῆγ' (1ν. 13), Ῥαϊ 
τϊ5 'ἰ5. ποῖ βυϊαθὶς; Βὶ. νυτῖϊεβ ὕγὴ δες ὃν, δηὰ δἀάβ Ὁ; Ὁ Ὀείοτε “Π). το 
ἾΏ τ0003 σι; τεδὰ β'πιρὶγ "τὶ. --α ἰα ν, ξὰ πὸ, ΡῊ 8 νατίδιίου οἵ ὃ; 
δ. τς ρετβαρβ Ὀαδεὰ οὐ 38)". - 21. ὮἮ τη πὰ 9) ὅτε ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ εΕἴοκβε; 

τῃεῖγ αὔβεηςε ἔγομι (δ πιᾶγ, μόοψένεσ, Ὀ6 ἔγες ἰγαπαϊδιίοη. --- Ὁ Ἴμ δ; Θ ὁ 

ἐχθρός σον, Ῥετῇ. -- ἸΗ, Ρετῇ. ΞΞ Ἴ2ν (80 Β1.).---33. ὮΦ στῆ; (Θ΄ σωρεύσεις, 
Ἧ, οονργεραδές. ὙῊς 5ἴοτη βεεπιδ ἴο τηεδῃ “παϑεῆ, τοὲξο ἴα 138. 3014 Ψ «27 Ἀγ. ΟἿ; 
φεε Οε5. 73ε:. ΒΌΒ.; Βεζα, ἵπ ργεβιδηῖϊ 8656, “εἰξό ἀνα ῥεί, -- ἀεαῤ. ΜΝ ΒΕΙΒοΥ 

ἐξ Ξῷ͵ “καὐοὰ στυαν (Βὶ.) ἰ5 ἀουθιία!; τῃς βθῆβ8ε τα» ταὶρῃϊ οοτὰς ἴτοσι ἴδ ς 
ςοπῖεχι (85 ρΡεγῇ. ἱπ ἡ 527), Ὀυϊ Βετε, δες ἴπε οπιϊββίου οἵ 'ὥν τ" 9, 580 ἢ 

ΡΙεσπαπὶ βεπβε πουϊὰ Ὀς ἀἰῆουϊ. Οπ τὰς Α55. βίεπι βες Ὀς. ΒΏΒ. -- 
43. Ὦ τ πῦρ, ὀγέηρε γογίά, ἴτοτα. ὅγι; 66 ἐξεγείρει; Ἄ, ἐϊτείραι, ἴτοτα “ὅπ. --- 

36. Ὦ Υὴκ 15 ουιεῖεὰ Ὀγ ΒΙ. Ἀππεοαββαγγ. ---- 37. ἘΝ Γλ2 15 65 θέε οοπδίγυεα 
(Ὁε. νὰ. 44.) 65 βυδ)εςὶ οὗ τε βεπΐεπος ἂπὰ ἀεῆπεαά ὉῚ Φϑι ὅν: “ἴο τιᾶκα 

δτεαῖ τῆς εαἰίηρ οὗ ΠοπεΥ "; Ὀαϊ τἢϊ5 σοπδιίταοζίοη ἰ5 ἀπηδίυταὶ! (ϑιδΔάς), δπὰ 
ἢ ἰ5 Ὀεῖῖετ ἴο τεδὰ "3", 85 δά]. νεμἊλ (80 ἴβε |ββ.). ---ἶϑ ὑ.35; Ὁς. Ὠγϑ.: 
129. Θίην: τιμᾷν δὲ χρὴ λόγους ἐνδόξουτ, ρετὮ. -- 139 1125) ἼΠ); Ετδηϊ.: 

τ τ. ἌΡδν, -- 6 (απὰ ἘΝ.) οΔ ΤΥ νεῖ ἴμε περ. ἱπίο ὃ, 

ΧΧΥ͂Ι. 1-12 (εχοερὶ ν.2) ἔοστα 4 Βοοῖς οἵ ΕῸοΪΞ ---- ἃ κβἰγίηρ οὗ 
ΒΔΙΟΔΘΙΏ5 ΟἹ ἴδε οΟἶΔ58 τηοβϑὶ ἀείϊεϑίεα ὉΥ ἴῃς Ξαζεβ. Τὰς (ΟἹΙΥ͂ 
ἀεδοσρεα ἰ5 ἱπιε]Ἰεοιααὶ. 

1. Τπο ἴοοἱ] δηὰ δόμου. 

ἈἊΒ ΒΠΟΥ͂ ἰῃ βυπιπιοσ, δὰ 89 γδία ἰὰ βαενεδέ, 
80 Βοποῦ ἀοεβ ποῖ Ὀεῆὶ ἃ ἔοοὶ. 
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Οοχηραγίβοη, χυδίογηδιγ-ἰἜγηδῖγ. 2050» 5 Ὠϊρἢ ροβὶἴοῃ, τεβρεςῖ, 
ἐβρεοίδιν ρυ ]ς. ΤΏΘ βαγίηρ 15 ῬγοῦΔΟΪΥ αἰπηδὰ δὲ ἴῃς εἰενδοη 
οἵ ἱποοτιωρεῖθηϊ τῶθῃ ἴοὸ πἰρὴ ῥἷδοθβ ἰῇ ἴῃς ρονοσῃσηθηίβ οὗ 5ἰδῖς 
δηὰ οἰϊγ. Οἱ τῃε βεᾶβοῃδβ 866 ποῖεβ ου 6 253, 

ῶ. Τθο ᾳτουπάϊοδα σΏΤΣΡΟ. 

[μἱκς τῃς δρδιτοῖν ἰῃ 115 βιπιίηρ, εἶκε Τῆς σιγαῖϊον ἰὼ ἴ5 ἡγίηρ, 
ΤΆε οὐγεςε [αἱ ἴα στουῃάϊ]εβα ἀος5 ποῖ εἰγῖκε. 

Οοτηράτγίβοῃ, υδίετηατγ-ἴεγηδιγ. δ έηρ, ᾿ς. τυαπάγίηρ. δσίξε, 
πὸ ἐονες, ἈΝ. ἄρλι. --- Ὑμε Ῥοΐηϊ ἴῃ ἤγβι πο ἰ5 τῆς αἰτηΐϊθβϑηθϑϑβ οὗ 

τῆς Ὀἰγάβ᾽ τιοϊίοη, νοἢ ΘΕΟΣ τοδο 65 ἃ ἀεἤηϊϊε ρὶδος. Τῆς ἀρμο- 
Σἰβιὴ ἰδ ἃ ρῬδιῖίδἱ ἀθῃ 12] οὗ ἴῃς οἷά Ὀεϊϊεῖ (ρεηεσαὶν Βεϊὰ δσαοῦς 
ΘΑΙΪ5 ΡΘΟΡΪ65), ἴμδι Ὀϊεδβδοίηρβ ἀπὰ οὐτθε5 μαὰ οὐ]εςῦνςε εχϊϑίεηος, 
δηΐ, ΌὈΥ ὙΠοΟΙΊΒΟΟνΟΥ δὰ ΠονΒΟΟνΟῚ υἱτεγεα, Αἰ ναγ5 τεδοῃβςεα ἴμδι 
αἵ τ Ὠ ἢ ΤΠΟΥ ΕΓα δἰταςὰ --- ἰῃδὶ 5, τῃδς ἴῃς ἀςῖγ ἱηνοκεα (ἴὰ ἴδε 

Ὀ]εβδίηρ ΟΣ ουτ56) νβ οοεσοθά ὃὉγ ἴῃς υἱΐεγδῃος οὗ διἰ5 ἤᾶτας, δηὰ 

οουἹά ποῖ Ὀαϊ τεβροηά το ἴῃς δαὐυγαϊίοη. ΤὨϊ5 Ὀεϊϊεΐ, με Ὁγ τῃς 
φαῖεν Ἡεῦτενβ (Οςη. 273 [ὰ. 172), ὨεςΟββα συ τεσεὰοά, ἴο βοῖῃς 
Ἔχίοηϊ, Ὀείοτε ἴῃς δάνδῃος οὗ ἃ ρυγοσ τπεϊβτῖς ἢ. [τ 5 50 
αν τοοάϊβεὰ ἰῃ ἴῃς ῥσονεῦρ ἴμαὶ ἴῃς ρόνεσ οὗ δὴ υπ)υδὲ συγϑς 

16 ἀεδηϊεὰ, Ηον ἴασ ἴπε Ὀεϊϊεῖ ἴῃ τς οβϊοίεπον οἵ τὸ ]]-ἰουπάεά 
Ὀ]εβϑίηρβ δηὰ οὐγβεβ γεπιδίης ἃ γὰ ἢᾶνο ὯΟ τηεδῃ8 οὗ δϑοοσγίδιπίηρ. 
- [ἢ βεοοῃά Ἰΐης ἴῃς ΗεὉ. τιαγρίη τεδᾶβ: δὰέ ὄωγεθ. .. φονεθς 
το ἀΐηι, τῆς λένε τείειτίηρ ἴο ἴῃ 6 ΟΥΓΒΟΙ ΟΥ ἴο ἴῃς ουτοεὰ (ἴῃς οἱὰ 
6] ἸεΥ, ἤόνοσ σοιηρίεἴεὶν ετδάϊοδῖθα) ; Ὁὰὲ ἴΠ6 περ. ρασίίοϊε ἰ5 

τεαυϊτοά ὉΥ ἴῃς ἱ]υβιταῖ!οὴ οὗ ἤγβι Ἰΐης, ἰῃὰ πψϑῖο τῆς Ροΐης ἰ5 
ἔαι]υτε ἴο τεδοῦ, ποὶ οοσίδιηγ οὐ τεδοίηρ. --- Τῆς ἰταπϑἸδίίους 
“ραγγοῖν (65 5 (δη. 7" ψ τιὶ 8459 Ἐπεὶ]. οἷ σ1) δπὰ τυαζσιν 
(ψ 8439), τῃουφῇ ποῖ οσετιδίῃ, ἀγα ὑγοῦδὈΪν ϑυ Ὀ5ι ΔΕ ΔΙΠῪ σοττεςῖ.5 

8. Θονοσισθηΐ οἵ [6 ζοοϊ. 

Α νδΐρ ἔοσ ἴῃς δοτβε, ἃ Ὀτίαϊε ἔοσ ἴδε δεβ, 
᾿ Απὸὰ ἃ τοὰ ίοσ ἴῃε Βαοῖς οἵ οοἶβ. 

ιγίυδὶ σοτρδτβοῃ, αυδίεγηδιγ- (οτ, Ὀϊηαῖγ-) ἴεγηδῖγ. Αἰοοὶ, 

Β8γ5 ἴῃς ῥγονεσὺ, 15 κε ἃ Ὀεαβὶ, ποῖ ἴο Ὀς Ἷοῃίσο δὰ ὈΥ ἀρρεδὶ ἴο 

Φ δ8εὲ Βοοδιδτί, ἡ"ὲεργοξεοίεοη ; Ὑτὶβίγατω, ϑυγυεν 97 Ῥ εσί. δαί., αιλὰ Δία. δ τέ. ο΄ 
ἐὰφ Βιδι; Νον;., Αγολ.; Ἠαβιύίηρβ, δέοι. οὐ ἑὰς Βέδ.; Ομεγας, Ουείορ. Βέδι, 
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τεδϑοῆ. ΤΉς ἀεί ρταϊίοη οὗὨ νὩΡ ἴου ἤοῖθα δηὰ ὑγίαἷα (οσ 855 ἸΏ 
Ὀε ἴῃ ραστὶ τῃεϊοτίςδὶ ναγίδἴίοη --- Ὀοϊῃ δηΐπια]8 ΠΊΔΥ δἱ τἰπ265 ἢᾶνς 
τεφυϊγεά ὈοΙῊ ἱπδιπιπιεηῖβ οὗ ῥυίάδησε; Ὀαζ [ΠΕ ΤΩΔΥ Ὁς ϑρεςῖαὶ 
ΡτοΟΡτΙεἴ ἰὼ ἴα ἴεττηβ; ἴῃ 885, ἴῃς ανοτίϊς τι ἀϊηρ-Δηΐπιαὶ (Οςεη. 
2237. 13 1 5. 29 Ἶ Ζεςδ. 9), Βαγαϊγ πεεἀδὰ ἴῃς ψδὶρ ἱπ ταονίης 
ονοῖ ἴῃς τουρῇ τηουῃίδίη τοδάϑβ οἵ Ῥαϊδϑτίπε ; Ὀυϊ (ΟΓ Ὠοσβεβ, γάσοὶν 

επιρὶογεὰ Ἔχοςθρῖ ἰῃ ψτὰγ ἀπά οἡ ρἰδίῃς (212 5. 19} 2 Κ. οἷ 152. 11} 
7οὉ 3095} Ἅ 20Γ2), τῆς πψῖρ ταϊχης Ὅς υϑεῖα! ; οἷ, ποῖα οἡ 2ιΐ. 
ϑεε το 42. 

4, δ. ΗΟΝ ἴο ΔΙΗΞΊΤΟΙ 100]. 

4. Απδονεῖ ποῖ ἃ ἔοοἱ δοοογάϊηᾳ ἴο Εἷς (ΟἿ 
1,5 δου Ὀεοοπις {κὸ Ὠΐπι. 

5. Απδιγεῦ ἃ ἴοοἱ δοοογαϊπηρ ἴο Βἰ5 (ο]γ, 
[κεἰ Ὡς Ὀεοοπς τεῖβε ἰῃ ἢἷ5 οὐνῃ οοποεῖξ, 

Ἑδοῖ οουρϊεῖὶ ἰ5 ἃ 5ἰηρίε βεηίθηςς, [ἜΓΏΔΓΥ ; ἴπε ἴνο ἴοσιῃ δὴ δηῖϊ- 
τεῦς χυδίταίη. ΤΏς ἢτϑὶ 18 ἃ νγασγηίῃρ; ἀραϊηβι ἀδβοθηϊηρ ἴῃ τηδῃ- 

ὯεΥ οὗ τπουρὰϊ ἴο ἴῃς ἰοο 5 ἰενεὶ ; τῇς βθςοηᾶ εη]οϊῃ8 τεῦυκα οὗ 

[01] γ. Τῆς Ταϊιιυάϊς ἱηιεγρτγείϊδιίοη," τ ἰοἢ τείειβ ν." ἴο που] αν 
τπίηρ5, ν᾿" ἴο τεϊζίουβ τη ρ5, τῖ58ε5 ἴῃς ροίηϊ ; 50 ἢ Ἰαχιδροβιτοη 
οἵ ςοπιτδάϊοϊοσιο5 Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃς παίυτα οὗ ρποτηῖς ᾿οδομηρ. Τῆς 

ΤΑΌΪ5, Ββονόνοσ, τοοῖς Ἔἐχοδρίίοη ἴο ἴπ 656 ἀἰβοσορδηςοὶθβ, ἀηὰ δια65ὶ- 

ταῖεὰ ἴὸ τεσεῖνα Ῥχονεσὺβ ἰηΐο [86 (δποη ; ἴμε οδ)]εςῖίου ννᾶβ 
τειηονϑά ὈΥ 5υςοἢ ἱπιογργεϊδιίοηβ 85 ἴμπᾶὶ αυοϊεα ἀρονε. Οἵ, “δοζὰ 
Καῤῥὲ ΜΝιαίλαη, ἱ., ἀηὰ 866 ποῖθβ οἡ 77 εὖ. ΤΏς ϑ5βεοοπὰ ἰΐης οὗ 
ν." ἰ5 τ. 7 ἥάσιω αἰο δεεονκδ ἐἔῥξε ἀένι. ΟἿ. Β5. 22}. 

6. Τηο 100] 85 ΣΩΘΕΣΘΏΡΌΣ. -- εὺ.: 41 ἐμῆς οἵ (λὲσ) ὕει, 
ἄγίπᾶς ἐπὶ υἱοίφηφο, τυάο τεπας ὦ »εδεταρέ ὁγ α )οοὐ, Τῆς βεσοοπάὰ 

Ἰῃς ἐχργεββοβ δῃ ἰωρτυάδηϊς δοῖ, οἵ πἢϊοῦ τὰς ἰηὐυτίουβ σοῦϑε- 

αὔξδηςς 15 ἀδβοσ θεὰ ἴῃ ἤτβε ᾿πς, Ὀὰϊ ἴῃς ἰοχὶ δηὰ τηεδηΐϊηρ οὗ 
τδς ἰαϊῖες ἂς ποῖ οἶεασ.0 Ομ οἵ (λὶ7) 2κεῖ ἰβ σοταπιοη ἰδίζοη 

ἴο 5ἰψηϊν : “ ἀσργίνεβ Πἰπηβε! οὗ ἴῃς ρονεῖ οὗ Ἰοοοπιοιίοῃ " --- 
ἴῃμδιῖ ἰ5, ἴο βεηὰ ἃ ἴοοϊ ἰβ ἐεαυϊναϊεης ἴο ποῖ βϑεηῃάϊηρ αἱ 4]}}; ἴῃς 
Ἐχργαεβϑίοῃ ἰ8 ρεῦθδρβ ἀδϑιρηθαϊν Ὀἰζατταε. [ἡ ἴῃς ρῆγαβε αγίμὲς ἐπ 

σέρέεμες τὰς νοτὺ τηυβὲ πηεδῃ ποῖ “ ργδοίίοθϑβ᾽" (85 ἰῃ 47 [0Ὁ 15.) 

4Φ δραῤῥαῤῥ, γο ὁ, εἰϊδά Ὁγ Ὠ 6. 
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δυΐ “ 5Ξυβετῖβ᾽" νἱοΐϊδηςς (435 ἴῃ 1οὉ 21). Τῆς που τηᾶῖκος ἃ ἀ{Π- 
οὐ ; ἴα σοῃπεοῦοῃ 62]}]5 ἔογ ἃ 86ηβε {{κὸ “ ἄδπιδσο, ἰῃ)Γγ " (50 
Ὁε. ΕΝ. αλ), θυϊ τῇς νοσγὰ πηεδῃβ “ νἱοϊςης στον, μἰρμμαπάςὰ 
ἰηὐυδίςε " (οἴ. 417), δὴ ἐχργεββίοη νος βθεῖαβ μεῖς οαἵ οἴ ρῥἷδᾶςε. 
-- ΎΒε ἴεχὶ οἵ ἢγϑι "Ὡς ἀρρθᾶτβ ἴο Ὀς ἰῃ ἀϊδοσάεσ; νὲ πυρὶ τεδὰ 
ἕοσ ἴδε βεοοῃὰ ρῆγαθε: φγόραγες ἀΐοργαζέ (ἴοσ Ἀϊπι56}{) ; οσ, ίοσ 
τῆς Ἰἴπε : ἀφ ωϑῆς οἵ ἀπε μισσσεηρεῦ᾽» ἔκρε. ᾽ς ρεὶ ἔτοπι ἴῃς οουρ]εῖ 
ΟὨΪΥ ἴῃς φεμεγαὶ βεηβς ἴηδὶ ἴξ ἰ5 ρσυάθηϊ οσ ἀδηροσοῦβ ἴὸ ΘΙ ΟΥ 
ἃ ἴοο! 845 ἃ τ} ββθΏροΓ. 

Ἴ. Τὸ 1001 86 ῬΧΟΥΟΣἸΩΟΣΡΌΣ. --- Τῆς βεσοηὰ ἔπε: σπά δ 
2γουενὸ ἐπ τὰλε νοερὰ φ )οοῖς ἰδ εἰδεᾶσ, Ὀαϊ Ὧ0 ῥγδεῖξε ᾿τδῃϑδτίοη οἵ 

ἢχβδὶ ᾿ς οδῃ ὃὉς ρίνεη. ΤὨΣ ἤτοι ποχγὰ οἵ ἴῃς Ηςῦ. 15 Ἰἄκεὴ ἴὸ 

ταοδῃ ΕἸΠΕ, “ἄγαν ὉΡ, εἰεναῖθ, ἴακε νυ," ΟἹ “ἤδηρ Ἰοοβε." 
Ἡξεῶςς: ἐσξε ατυαν {ἦε ῥοιυέν “7 Φεονοδοη ἥονε ἐς ἔα» (Οτκ.), 
ἴῃαῖ 15, 1 ἃ ἰδτηβ τζδῃ οδὴ Ὑγαῖϊκ, ἃ ἴοοὶ σδῃ υἱῖοσ τῊῖϑε βαγίῃρϑβ ἢ; 

“ἀλὲ ἐκξρε [οἵ οἴδεῖ8] σγέ ἀῆρλεγ ἤδαη Ἰάοεε 97Γ τ“λὲ ἐαγις, διὰ 90 ἃ 
Ῥτονθτὺ 18 ἴοο πίρῇ ἴοτ ἃ ἰοοὶ (Β45}}1) ; ἐἔἐἔᾷε ἀαπείηρ Ὁ α εγίῤῥέ, 

80 ἰ5 εἴς. ([λ1}.}; τὰε ἐξρε οὐ τὰς ἔανεό αγὲ πού ἐφμαὶ (ΑΝ.); 4λε 
ἔανις νιᾶη᾿ς ἔκρε λαπρ ἴοο ἔσοσε (ἘΕΜ.), οΥ. .. λαηρ ὥονε (ἘΝ. 1 
γνῈΔ σἤδηρα οἵ τεχί : τυλαί ἐλε ἔαν νεᾶη᾿ς ἐξρε γέ 20 ἀένε, 50 15 ἃ 
Ῥτόνεῖῦ εἴς. (6055) ; (45) 246 καῤέμρ 977 “δε ἐκρε οΓ α ἔανιε νιακ, 
("ὁ ἴδ) α γουενγὸ εἴς., ἴμδὶ 15, Ὀοτδ ἃσγα ἱπῃροβϑῖδὶς (ΗἸ. Ετδηκ., 
Ξε Οτκ. 1.11}.). Τῆς β86ηθε οὗ ἴπε σουρίος Ῥογθδρβ 15: ἃ ίοοὶ 
ἴλτεβ τ ἀπ ΔΡΠΟΣϑτη 8ἃ5 ἃ ἰδῆς πιδὴ 11 [ἷ5 εξ --- ες [1π|ρ5 
δηὰ ἄοοβ ποὶ ρὸ ἴἅσ. 

8. Ἡοποσίῃρ 8 ζ00]. --- ΤῊς Ἰεαϑὲ ἱτηργοῦδοϊς ἰταηϑϊδιίοη οἵ ἴῃς 
Ηδεῦ. ἰ5 ἴῃαὶ οἵ ΑΝ.: 4 ἀξ τυάσ δίκας α τέσηε ἐπ α τἄπρ :0 ἐς ἀξ 

τσὴο σίυες ἀοηο» το ὦ )οοὐ, ΤὨΘ ἤτβι ᾿π6 ἸΏ 6 Ἔχργοβθε5 δ. αὐϑυγὰ 
Ρτοσδάυγο, μϑτροῖγ, ἴῃς ἤχίηρ ἃ βίοῃε ἰῇ ἃ 5ἰϊηρ 30 ὅττηὶγ ἴμδὶ ἰϊ οδη- 
ποῖ Ὀς ἴἄτγονῃ οὐ (50 Ε᾿͵.). Πα  Ζϑο ἢ ((οἸονίηρς Β δ3ἢ}1) Ἰλκες τῃῈ 

Ταθδηηρ ἴο Ὀδ : “85 ἃ 5Βἴοῃα ἰ5 ἰδοαά ἴῃ ἃ 511ηρ' ΟὨΪΥ ἴο Ὀε τῃτονῃ 
ουΐ, 50 Βοποσ, Ὀεβιονεα οἢ ἃ [00], ἀοα5 ποῖ σοιλδίη"" ; Ὀυϊ 1 ἴῃς 

δυῖδοσ ῃδὰ τηϑδηὶ 115, Βεὲ ψου]ὰ σϑῖθεσ πᾶνε βαϊὰ : “" 85 ἃ βίοῃε ἰ5 

βἰυῃρ (ΤΌΤΩ ἃ 5[1ὴρ, δὺ ΠΟΠΟΣ νΔη βῆ65 ἴτοτῃ ἃ [00].᾽" --- Τῆς τοοδηΐϊηρ 

Φ 80 βυϊδίδημ αν ὅγγ. Ταγρ. [δἱ. ϑαδά. Ζδοϊ. αἱ. 

1 80 5υὈϊδιδημα!γ Οε5. ες. 51::. Καπιρ. νη. δὰ. 
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σἴπρ εῖνον (ἴῃ ἴῃ 6 Οτκ.) ἴο ἴῃς ἰδὲ νγοσὰ οὗ (ῃς Ὡς 15 Ὁ ὨΟ τιδᾶῃβ 
ςεσίδίῃ ; ἰξ τᾶν δ5οὸ βεσβδρϑ ὃὈς ττδηβίδιοςὰ οσπό- δα, Ὀαϊ ἴο δέρμα 

(οσ, ἐμπείσϑε) α εἴσρμε ἔπ ὦ εέσπε-σαῤ (τπδὶ 15, ἴἰ 8 βαὶϊά, ἴο ἀο ἃ υξε- 
1685 1] 5) 5 ποῖ ἃ παίυζαὶ Ἔχργεβϑίοῃ. ---- Νοσ, ᾿{ τὰ ἴακε ἴῃς ἤσγβι 
ποζὰ 85 -Ξὶ δαρ' (οσ, ὀωμαλδ) (85 ἴῃ 75), ἀοεβ ἴῃε τεπάεσίηρ ας ὦ 
δας (οτ, δωπαε) φΥΓ τέσπες (Ῥτορειῖν ὦ “ἠσπε-δαρ) ἐπ α εἱοπο-ὐξαρ 

ΟΗΕΓ ΔΩΥ Οἰεᾶν βεηβ6, δηὰ ἵΐ, ου ἴπε δυϊμουν οὗ Ζεολ. 3᾽ 1 Ὁ. 29", 
να ταᾶκα ἴπε ἢτθὶ τόση τῷὸ φγεείομς εἴορδ, ρει (ϑαδὰ. ἘΜ.), 118 
ἄοεβ ποῖ 5υϊϊ ἴῃς νοτὺ δέκα, οὐ ἴῆ6 πουη ὀωμαζ ---- [1 15. σαυδ!ν 
ἰπδάμηββιθὶες ἴὸ γίνε ἴο ἴῃς ἤτβὶ νοσγὰ ἴῃς τιοδηΐϊηρ 2ιέ τ ων, 
δάγοιν, 45 ἴῃ 1Δῖ. : ας ἀξ τοὴσ εατῆς α εἴσῃ οπ “ὼς ἀξαρ οἵ Δέεγεμ»,5 

τηδῖ 15, 85 ἢ6 ὙὮΟ ἴδῖκοβ ρατὶ ἴῃ ἰὰοἸδίσουβ νοσβὩὶρ ; ἴδε Δ]]υβίοη 15 
ἴο ἴδε ουϑίοτῃ οἵἁ οδϑιϊηρ βϑἴοπες οἡ ἃ βδοσεὰ οδίσῃ, βασι ου αν δἱ 
ἴδε ἴοοῖ οὗ 4 ΗδτΊπι65- Ρ ||], ἴμῈ βυγνῖνα! οὗ ἃ νεῖν οἷά υβαρο. 
Ιλῖδοσ: ας οηπ6 τυάο ἐλγοιυς ὦ γεισεῖ οπ {λέ γαδοιο:-ἀεαῤ (παῖ ἰ5, 
ἴῃς Πεᾶρ οἵ βίοῃεϑ δἷ ἴῃς (οοὶ οἵ ἴῃς μ4110 75). --- ΤῊΣ ῥγονετῦ τον 
Βανε δὰ βϑοῖὴξ βυοἢ ἴοσπι 845: “Ἰἶκε τὰ ψὯο ῥυΐϊβ ἃ 76 ναὶ Οἡ ἃ 
ΒΨ] 6᾽ 5 Βηουϊ ἰδ ἢς ὙὮΟ ρῖνεβ ΠοπΟΣ ἴο ἃ (00].᾿ 

9. Τὴο ἴοοϊ τὶ δὴ δρδοσίετ. ---- ΤΉς βεοοπὰ ]ἰης 15 ἰἀδητοδὶ 
τ βεοοηὰ Ἰΐης οἵ ν΄. Τῆς ἢχβι ᾿ΐπε τᾶν τεδὰ, ᾿ΐ τς 1οἹονν [Ὡς 
ἀβᾶρο οὗ ΒΙΌΠ.4] Ηδεῦγον : ὦ ζάονγηι ργοῖῦς μῥὶ ἐμ 1Ὃὸὲ λαπά ο΄ α 
ἄγωπξεη ν»ιᾶπ, ὙἈΊΟΉ 15 το αηὶρ͵655, ΟἹ 5 λοι ρρές “ ἐπέο 1ἠὲ 

λαπά εἰς. (ΕΝ.), τῆς ἢ ἰβ ΘΟὨΊΓΑΣΥ ἴοὸ δος (16 νετῦ ἀοεβ ποῖ 
τσ 2.272). ΟΥ̓, ἰπϑιεδὰ οἵ ἠάλορηε ὰ τῇδ τοηάοσ ζλογγιδμελ (85 

ἴῃ 2 Κ. 14᾽ Οδηῖϊ. “Ἶ, δηὰ, ψῖῖῃ Ὀς., ἀϑδαπηηρ παῖ (ΠῈ ἐχργεβδίοι 
Τοπίδίῃ5 ἃ ἰαῖθ- ΗΘὉ. ἰάΐϊοτι, ἰγαηβίαῖς : ὦ “Ζλογη-ὀγαπελ ἐονεός ἐμώο 

2λὲε λαπά (ΞΞ ἐπέ τὰς ροςεετείοη) οΥ α ἀγμπξενη μιᾶι; ἴδε τεβυϊης 

56Ώ56 5 Ποῖ ἱῃδρροβῖϊε : ἴπεγε 18 ἃ του οἢ οἵ Πυπηοσ ἰῃ ἴῃ 6 οοταρασὶ- 
80ῃ οἵ ἃ ἴοοϊ νυ] ἢ ἃ ψίβε 54}Ὺ ἴῃ ἢΐβ ταουτῃ ἴο ἃ ὨΔΙΟΥΑΖΥ ἀσιη κε 
τωδὴ Ὀγδηά βίης ἃ βοκ. 6 τῆδυ, ρευῆδρβ, τοδὰ : ἄξε ὦ ἐλονρυι- 
σἥοξ ἐπ ὰς λαμπάς 97 α ἀγμπξοη νιαπ ἐς απ αῤλογίεηι ἐπ τὼς νιομὰ 

97 α » οί. 

10. Οοπτυρὶ τοχῖ; 1ἰἰ. : νμιμεὰ φγοάμεες (οτ, τυσω»α6) αἰ, απα 
ἀκ τυλο ἀΐγές α γοοἱ απαά ἀξ τυὴσ ἀΐγες βα::εγε-ὖν; ἴδε ποσὰ τεη- 

5. 80 ἴδε ΜίάγαβὮ ; οἵ, ἰε Ταῖπι. ἱγαοὶ Ἅδολίη, 1336. 

Ἔ ΤΕ γοὰ ννῶβ οἤξεῃ, ἰῃ φαγὶ ττηες, τεργεβεηϊθὰ ὮὉγ ἃ οδίσῃ, δϑὰ ἰὶ νγϑὲ ἃ ρίουβ 
ἀυΐγ ἴο ἴξσον ἃ βίοῃς οὔ ἴδε ἤξαρ, 



476 ΡΕΟΝΕΚΒΒ 

ἀετεὰ »εμοῆ τ 4150 τρεδῃ μῶσίρ, ἐργα, διὰ ἰ8 ὉΥ βοῖως (ργοῦα- 
ὈΪγ ἱποούσθοῖ ) ταπάοιεαὰ ση σγελεγ. ΜδΥ σοπλἰῃδιίοηβ δηὰ 

τοῦ ποδί οὗ ἴῃς τνγογὰβ τηδυ ὃς τυδᾶς, ὑυϊ ἴῃς ἴαχὶ 15 ἰῷ ἴοο 
Ὁδά οοηάϊτϊίομ ἴο Ρεγπηῖΐξ ἃ ἰταῃβίδιίοη, δηὰ πο 36 ϑίδοϊουυ ἐππε- 
ἀδίίοη μᾶ5 Ὀδδη ϑυρρεοβίεὰ." 

11. ΤῈ 7001] 86 ΙΘΆΣΠΟΣ. 

[μΚε ἃ ἀος ᾿δμαὶ τεϊυτηβ ἴο δίδ νοιαΐϊξ 
80 ἴδε ἴοοἱ] τερεδίβ δί5 (011. 

Οοιωρασίβοῃ, ἰογθϑιγ. Οτ, ἤγβι ᾿ἰης ἔτΓ οἷν : ὧς ὦ ἀρ γεδμεγας εἴς. 
Κείμγηις εἴς., [δὲ ἰ8, ἴο εαὶ ἰϊ ; τῆς ἴοο], δον οβδῃ βοόνοσ ψαγηςά, 

ἄοδβ ποῖ ἰεάγῃ ; οἴ. Τεγθηςς, ΑεἰῤῥΑ., ἰ. τ, Ηοτ. 22., χ. 24.1 -- 

Τῆς Οτίς. δά ἀβ ἃ οουρὶ]εῖ νῃϊοἢ 15 ποσὰ ἕοσ πογὰ ἴῃς βᾶπις τὶ 
Β5. 4 (718χετ) ; τὰς δά άἀϊτίοι 15 Ρσο Δ ΌΙῪ ὉΥ ἃ Ομ τϑιίδη ϑοσίρε. 

12. ἘΟῚ1ῚΥ σόγεις κε] -οοποοὶξ. 

ϑεαβὶ ἴδου ἃ τηδη νῖδε ἴῃ δἷ5 οὐσῃ οοῃοεῖίΐ ---- 

Τβοετε ἰ8 τογε δορε ἔοσ ἃ ἴοοὶ ἴδῃ ἕος δίπι. 

ϑίηρὶς 8θηΐθῃηοα, φυδίογηδγγ- ογηδῖγ. [τι ἐπ ἀὶς οι ἐγές, διὰ 

"πογὲ ἀοῤό Ὁ α ,οοὐ, ἘΟΙΪΥ 5 οὔπιδε, Ὀυϊ 56] οοηρσεῖϊ ἰ5 ὈΪΪ πὰ ἀπὰ 
ὈΠΑΡΡΓΟΔΟΏΔΌΪ6. ΤΉΝ (ΟἿΪΥ ἰ5. ἰπιο]θοῖυα]. ἘΕἸβενῃεσε (Ἔχοερὶ 

4 ΟἹΓ τὰς ἱπηυπιεγαῦ!θ αἰϊεπιρὶς αἱ ἰγδηβίδίίΐοη δηὰ Ἵπιθηἀδιίίοη ἴδε (Ο]ονίες γε 
ἴδε ῥγιποῖραὶ: στ. αὐ ἐλε Μετὰ 77 ,οἱς “«7,εγ: νεμᾶ, γον ἐξεὶν Ὁ ἐὲ ἐγ ασλεα 
ὅ5γτ. Τασρ.: ἐᾷφ ε:λ ο77 ,)}οῖς τωι; νπεμελ, απα ἐλε ἀνωνδον νιᾶπ ἐγοῖσει ἐΐε “εα; 
ϑυπι. ΤὨεοά, ἰπ βεοοπά ᾿ἷἰπε: αμά κε τοῖο τάμε μρ [ΤὮ. πεμκεε 5) α “οοΐ τἀμές μπῇ 
[ΤῊ. σικισξε:) ἀπρεγ; 1αἱ.: ἡμάρνιεν ἀδοίαες ἐατδές, ἀπά ἀξ τοῖο ἐπεβοεές εέζεποε οα 
α ,οῖ νεέήφαίες ἀπρεν; ϑαδαὶδ (οοπηεοίηρ νὴ ν.9): ἀφ [ἴπε 1001] σεβείε 
[Ξ- ψουῃ45] αὐ τοίδά ἐ [νεἱτπ Ὠἷδ νυ ίβε βαγίηβ)], γε μεέηρ ἐὶ ἐο ἐᾷς ἐρπογαπέ αν ἑὰς 
ὀγχροεγε; Αὔεη Εσγα: α ἐονγά [- ἃ τυ ει) αὔέέιείς αὐ, ἀἐσέπρ ,οῖς εἴο. [δὲ '5, τὸ 
τοδ κα ἴμδπὶ Ομ]; Βδϑῆϊ: 7Άε Ζογά [-Ξ-- 604] ἐγεαίες αὐ, σένέπρ βάν ἐο ,}οὲ ακά 
2α::εγ-ὃγ (εἴ, Μι, 546) ; [υυἱἢ.. ΕἸείδο;. : α (φυοα) »νιασέον νιαᾷες αἱἱ γερὰ [τπΞ ἰλβ ϊους5 

ἐνειγτ ϊησ], ὀκέ ἀφ τοῖο Αἰγες ἃ δμπρίεν [τ ἃ ἴο01}) γμὲπε ἐέ; Ἀσυϑ5 (οἴ. ΕΝ. πι2τρ.): 
“46 ν»ιασέεν ἄοες ευεγγίλίηρ ἀΐπεεεῖζ ἐὰε “οὐ Αὲγες ἐᾷς Αγ: ἐοιπόν; Ἐπ. ΕΝ.: απ 
ἀγελεν τολο τυσμναῖς ευ ἢ ον» --- ἀκα ἀξ τολο ἀϊγες )οῖς ἀνα ἔσεενρεν: [τ ὈΥραδββεῖβ); 
Ῥε.: πιμεὰ ῥγοάμεες αἰ [{ππᾶὶ ἰς, ἢς ψὯο Βα5 πιο ραΐῃ του ἢ], ὀνέ δέδ ,ἴο7᾽: ἄγε 
απα ἀὲς ἀΐγεγ βατς ατῦαν; ΒοΚεὶ! : (2 ξε) απ ἀγελεν τοὴο τυομκαῖς αὐ ὄγβα::ε᾽: ἐξ ἀξ 

τοάο Αἰγε: γοοὶς απα ἀγεμξαγάς. 

ἘΎΒε ἄγβι ᾿ἰπς ἀρρδεᾶγβ ἰῃ 2 Ῥεῖ. 233 5 ρϑτὶ οἵ ἃ οουρίεἰ αἰδετεηιϊ ἔγοσῃ οὔσς. 
ΨὨοἢ ἰς οἶδα ποῖ 85 “ ϑογίρίαγε᾽" Ὀυϊΐ85 ἃ “ἴγῃς ὑγονεσζὺ "; ἰἴ νουϊὰ Φεδεσα εἰἴδεσς 

δαὶ τῆς ἰἴπς, ᾿ακθη ἔτοπι Ῥσ., δὰ Ὀδεῶ τεοοτηἰπεὰ ἰῃ ρορυΐαγ υ96 ἰῃ ἴδε βεοουά 
ςεοπίυ οὗ οὖζ Ἔγα, οὗ ἴῃαὶ Ῥσ. ἱοοὶς ἰϊ ἔτοτηι ἃ ρορυΐασ βαγίηζ. Τῆς γοδάϊωρ ἰη Ρεὶ 
ἄξτεεβ υἱἢ ἰδ6 οὗ. δηὰ ἴᾷς Αταῦ. οὗ Ῥτ,, ποῖ νυνἱ ἃς Οτκ. 
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292) ἴῃς [00] ἰ5 ἰγεαϊεὰ δ5 ἱπουτγαῦϊε; ἤδσε ἃ ροβϑβϑ ὉΠ Υ (ἐπουσὰ ἃ 
ΜΟΥ 50121} ΟὨ6) ἰ5 ὑταηϊςα μι. Τῆς ροΐηϊ οἵ ἴῃς ῥζονοτζῦ ἰ5 ἴῃ ς 

ἀεπυποϊδηοῃ οὗ 85εἰ -οοηοεἰῖϊ. ϑεε ν. δηὰ 2οΐ. 

Ηετε ἐπάβ ἴῃς Βοοϊκ οὗ Εοοϊβ, δῃὰ ἰ5 (ο]ονγεά Ὁγ 4 Βοοῖκ οἵ 
Βιυρκατὰε (ν..5.16), οἵ, 65 χ,55 5 

13. Τε 5βἰαρρατα δαγ8: “ὙὍΠετε ἱς ἃ τοδγίηρ θεδβὶ πίϊμουὶϊ, 
Α Ἰέοι ἰς ου ἴδε δβίσι 

14. ἴδε ἀοοτν ἴασπβ ου 115 δίπρσεβ 

Αδὰ [δε βἰυσρατγὰ ἱπ ᾿ἰβ θεὰ. 
:ς. ὙΈε εἷυρρατὰ ἀἱρ5 ῖ5 μδῃὰ ἱπῖο {πὸ αἰ βῃ --- 

Το Ὀτίηρ ἰξ ἴο ᾿ἰβ τηουτῃ σοδῖα Εἶπα δὴ εβοτῖ, 
16. Τῆε 5ἰυρρατὰ ἱπ νίβεσ ἰῃ ᾿ἷδ ουγῃ σοποείς 

Τῆδη βενεῃ πε 80 οδῃ δηδινεῖ ἴῃς] σο ΠΕγ. 

138. ϑίηρὶε βεπίεηος οοῃίδἰπίπρ ἃ Ρᾶγ8}16}15π|, χυδίς γαῖ - ΓΏΔΙΥ. 
Ἡριόλοι, τ. ἐπ ἕλε ταν, ἰπαὶ ἰ5, ἰῃ ἴῃς βἴγεειῖ. οαγίηρ δεαςί, ἴ, 

ἄοη, ἃ φοεῖϊς ποσὰ (Ηο8. ς᾽." 10Ὁ 4} Ψ 91᾽5 α1}; ἴον [18 δηΐπιδὶ 
Ἡδεῦ. Βᾶ5 ἸΔΩΥ Πᾶτη65 ; 866 7οῦ 415 ἢ, Α νατδοη οὗ ἴῃς ῥσονεγὺ 
15 ρίνεῃ ἴῃ 22}3.--- 14, (οιηρατγίβοῃ, ἰδγηδεγ- ίηδιυ. ΤΈς εἰυρρατά 
ἴυσγη5 ἐπ ἢἰβ Ὀεὰ νἱίπουϊ ρεϊηρ οὐ οὗ ἴ. Οἵ, 65} γ,45.-- 
15. ϑίηρίε βεηΐδηςς, αυδίθγηδσυ-ἴογηασυ. βγίηρ {, 'ϊ, ὀγίηρ 
ὥραΐη. Οὐεῖς ἀΐμι απ ἐὔονί, ᾿ἴτ, τυεαγίες λΐμι, τε ἄς ἐς ἔρο δεν 10 

ὄνίηρ ἐξ εἴς. 866 ποῖε ου 19", νἱτἢ σῃϊοἢ [ἢ ]8 σουρ] ες 18 ἩΘΑΓΙΥ 
Ἰάεητοδὶ.--- 16. Θηρία βεπίθηςθ, ἴθγηαιγ. ΠῈΣ στυ εοριεε δ, ἃ5 ἰ 
νυν, Απειυον ἐπήέέϊρεμέν, τι. ἀρρεσεν ροοσα “ἔη56, τε ἄρρεν αἴ - 
“γεν (ΚἈΝ. πιᾶγρ.), ποῖ Ὄχδοῖὶν γέμα α γεάσοη (ἘΝ.), τπουρὰ 

τι15 15 Ἰηνοϊνεά. --- ιϑεσεέλ 18 ἃ τουῃ πυτηθετ. ---- ΤῊς Ῥτονοσῦ ἀρρᾶγ- 
ΘΏΓΥ πιδδῃ5 ἴο 540 ἴῃαὶ ἴδ 5υρραταὰ {Π|Π 5 ̓ἰπιβεῖΓ σῖβε ἴῃ ἀνοϊά- 
ἱπρ ἸΤοῦ]6 δηὰ ἴπυ5 δη]ογίηρ {πὸ ---ο θη ἀρουΐϊ Ηἷπὶ ἅγὲ τοὶ] ηρ, 
Ὀυϊ ἢς Πᾶ5 Τόροβθὲ. ῬΟββίΌΪΥ ἴπε βᾶζς ἢᾶ5 ἴῃ τηϊηά βοτης ἴοσιῃ οὗ 
Ερἰςυτεδηΐβηι ; ἴῆς ἱπεϊπηδ οη ἴΠδη 5 τπαὶ ἴῃς οἰυρρατγά 15 ὈΠ πὰ τὸ 
ἴδε δίρμες ρΙξάβυγεβ οὗ 1|6ὲ. Ης ἴ5 ρυῖ Ὀεπεαῖῃ ἴῃς [00] ἱπ ἱπες}]ῖ- 
ἔδηοε (εἴ. ν.3). 

17. Ἱοἀά]ϊηρ πὶῦι ΟἿΟΣ τῈ6}᾽ 5 ἀΠΑΥΤΟ]2. : ᾿ 

Ηε 5Ξ:εἶζεβ ἃ ἀορ Ὀγ ἴῃς εατ5 

ΜΈῈΟ τας α]ε5 στ ἃ αυδτετεῖ ποῖ ᾿ἰ5 ὀνγῶ. 

ΘίΏρ]ς βθηΐθηςς, ἰΘΓΏΔΓΥ. [π βεοοπὰ {πε [{|.: Ἔχείίες λἰνιροῦί ουεν, 
τὸ δαζές ῥαγέ ἐπ, νιδαάίες τοῖὰ (1ῖ. ΑΝ.), οὐ [5 5686 τᾶν ὃς 
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ἔοι ὉΥ ἃ 5ἰπιρὶς οὔδηρε οὗὨ ἰοχὶ. ---αἰ ἴῃς Ὀερίπηΐηρ οὗ βεοοπά 
Ἰπε οσ ἴπε εῃὰ οἵ ἤχβι ᾿ἴπε ἴῃς Ηδῦ. ἰπβεσῖβ ἴῃς δά]. δασεῖς ὅν, 
Ἡθεηος ἴῃ6 ἰταηβίδοης τυάσ, ῥασείμρ ὅγ, ἑαξές ῥαγέ (οτ, σέχές 
ἀῤμρεξ, ἘΝ.), οὐ “εἶδες α ῥαςείμρ ἄορ εἴς. Τῆς ἤτοι οἵ τπεϑὲ 
το οτίηρβ ἰ5 ἴῃ6 τῆοσα ρρσζορτχίδῖε : ἴΐ ἰ5 ΤῸ] ἴῃ ἃ ὈΥΡδβϑϑεῖ ἴο 

ταὶχ ἰῃ ἃ υαττοὶ, Ὀαϊ ποτα 15 ΠῸ 5ρ6οῖδὶ Ῥγοργίεῖῦ ἰῃ ἀεϑίρτιδτίησ 

186 ἀος 45 οὔὲ ἴπδὲὶ Ὠδρρεὴβ ἴὸ Ὀε ραϑδίῃρ Ὁγ. ΤηΪβ ἴ5 ἁπάσι- 

βἰοοά (Πε. Β[. αΔ) ἴο τεΐδσ ἴο ἃ βἴγδηρε ἄορ; οὔς πιᾶυ, ἰΐ 15 
βυρφεκιεά, νυῖτῃ ἱπηρυη! 8εῖΖζε οπεβ οσῃ ἄορ, Ὀυῖ ποῖ ἃ ραϑβϑίηρ 

ἄορ. Βαϊ ἴῃς ἀοξ νγᾶβ ῃοῖ ἃ ἀογηεϑἕς δηἰπιδὶ ἰῃ Ῥαϊεβίίῃης, δῃὰ ἴο 
βεῖζε ΔῺῪ ἄορ νγὰβ ἀδῆρετουβ. Τῆς 84]. ἰῃ αυσϑίοη 15 ἴῃ ΔῺΥ ο25ς 
ὉΠΏΘΟΟΒΘΑΙΥ Δηὰ οὐ ὈΘΙΒΟΙΊΘ6, δΔηα ἰ5 ῬΙΟΌΔΌΪΝ 8 ξῖοβ5 ΟΥΓ Δῃ εἴτοὸ- 
δου τερεῦπίου ; ἰ15 Ομ ββίο 4150 ἱγρσονεβ ἴμ6 σἈγίμπι. 

18, 19. ἘΟΪῪ οὗἱἨ ἀοοοὶνὶπρ 0 διρπεοσιοηῖ. 

18. [ἀκς ἃ τοδύπιδη στο Βυτῖς δρουΐ 

Βεδὰὶγ Ὀγαηάβ δὰ στον 

19. 156 ὃς ψῆο ἀεοεῖνεβ Πἷ5 πεῖρθος 
Απὰ βαγς κὶ ἀϊὰ ἰξ ἴῃ )εβὶ "! 

18. ϑίῃρ!ε βεμίεῃςς, ὈΙΠΔΥγ-[ΕΓΏΔΙγ. [ἢ ἤτοι Ἰης ἴῃς που οἵ ἴδε 

ΗΕ. ἰεχὶ ἸΔῪ τεᾶῃ “ΟὩς ἩΐΟ 15 Ἔχῃδυβιθα " (Οεη. 4172), οἵ 
(Ασδγ.) “εἰυρεῆεά " ; πείῖμοσ οὗ ἴ 656 56ῆ5685 18 εσε ἀρρσορσίδίεἊ. 
Α 5!ρῃς οἤδηρε οἵ ἱεχὶ γίνε ἴῃς 5εηθς πασάναη (7ετ. ς εὖ), οἵ, 
ον τοὴσ ῥέαγς “λε γοοί, “είρηις πιαάπεος (1 ϑδτη. 21}}), ἴμαῖ 15, ἴδε 
)εβῆηρ ἀεςεῖνεσ ἰβ ἰκὸ ἃ πλδῃ σεν ἰηϑδης, οζ, [ἴἶκε οὴς ἢ ῥζε- 
τομάς ἴο Ὀς ἰπβδῃς ; ἴῃς βεοοηὰ ἱπίεγρτγεϊδιίίοῃ ἀστεεβ στὰ τὰς γεεΖ 
οἵ ν."», Ῥαϊ τῆς ἤχβὶ 5δεπιβ Ὀεῖῖεσ ἴὸ σοΏνοΥ ἴῃς 8εηϑς οὗ ἴῃς αυδ- 
τιδίῃ. --- ΤῊς βεοοηά Ἰΐπε 15 11τ : δγαμεῖ, αγγοιυς, ἀπα ἀεαίά, ἴθ 

ἰαβὶ ἴδστὴ υδὶγίηρ ἴἢς ἵνο ῥσεσεάϊηρ.---19. ϑἰηρὶςε βεηΐεηςε, ἴεῖ- 
ΠΔΙΥ. [Ι͂ῃ βεοοῃά ἴτπς 1: τῶσς (ΟΣ, 4») 7 πρὶ ἐπ γε: Τβε 
αυδίσαίη ἴοστηβ ἃ σοι ραγίϑοῃ. 

420-32. ἸΕοΙϊοίοπα. φοεεὶρ. 

40. ὝΒεη ἴδετε ἰς δὸ ποοὰ ἴδε ὅτε ξοες σαὶ, 

᾿Αβὰ νϑεῃ ἴδετε ἰ5 πὸ ἰδϊεῦεδσγεσ εἴγε ψ ἢ} οεῦδε. 
21. ΟΒδεοοδὶ ίοσ εὔρεῖς, δῃὰ νοοὰ ίοσς ἄσε, 

Ασκ δ φυδιτείϑοιως 88 ἴο ποδῖς εἰτίές Βοῖ. 
28. -ΞἍ 183. 
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20. νιπυαὶ σοτηραγίβου, ἰοσηδιγ-αὐδίεσηαγ. Οὐ ἀσάεαγεν 366 
18. --- 21. Νἰχῖυδὶ σοπιρατίξοη, αυδίεσηδσγ. Τῆς τεπάδγηρ εἀαγ- 
εοαὶ δοοοτὰβ νητἢ (ἢ ἴεττὰ τυσοα (Ἰμδὶ ἰ5, ἰῃ Ἔαοὶ τηοτηθετ διεἰ ἰ5 
τηδηῇΠοηοά), Ὀυϊ 5 ποῖ Τεοτϊδίη ; ἴΏ ἴῃς οἵδε ραββᾶρεθ ἴῃ ψὩΟἢ 

τῆς ἴεττ οσοὺτβ (158. 44} ς4.5) ἴξ ἸΏΔΥ τρσδῃ ὀμρηεηρ εοαΐ, ἃ 56 Ώ5365 
ποῖ ΒεῖῈ Δρργορσίδίθδ. Α οἤδηρςε οὗ ἰεχὶ ρῖνεβ ἴδε τεδάϊωρ ὀεζσευς 
(ν} .), πιϑῖςἢ βΒῃουϊὰ ρῬεγθδρβ Ὀς δάορίεὰ. 

235-38. Ἡγροοτ1081 ποσὰδ. 

23. ἴτηρυτε εἶἶνες Ἰαϊὰ ονυεσ ἃ βδετσὰ -- 
Β00} ἰδ «δροοῖ» ἀΐδοουτεε σοι ἴδε Βεδῖ ἰδ Ὀαὰ, 

24. ΜΝ  Ηἰς Πρ6 ομε ψῆο Βαῖεβ ἀΐββειαῦ)ο, 
Βυϊῖ ἴῃ δὶς Βεαῖ δε πουγίδδες ἀεοεῖξ. 

25. ἍΈεΩ δε ἐρεαδὶτς [αὶγ Ὀεϊϊενε πὶ ποῖ, 
Ἐὸος βευεῃ δροτηϊπαϊίομβ ᾶσε ἴῃ Ὠἰς μεασῖ. 

26. Οπε πᾶν ςοποεδὶ Βαϊγεα ὈΥ ψυΐϊε, 

Βαϊ Ηἷδ πιδ)ῖίος ν}}} θεὲ τενεαὶεὰ ἱπ [με οοπρτεραίίος, 
2). ες νῆο ἀἱΐρε ἃ ῥἱϊ ν}} ἐ4}} ἱπίο ἐξ, 

Απὰ δε ψῆο το]]ς ἃ κἴοπε, ἰΐ ν"}}} σοσως Ὀδοῖς ου δίπι, 

28. ΑΑ ἔδϊος ἰοησὺς «Ὀτίηρε ἀρουΐ ἀςεϊχηςιοΏ, 
Απὰ δὰ ἱπκίῃοεγε του νοτῖ συΐῃ, 

33. Μίπυλὶ σου ρασίβου, υδίεγηδιγ-Ἔγηδιγ. ζριβιγε οἰένεν, Ἰὰς, 
οἰδυεν 97 ἄγοςς, τα ἴε ἱπηρυσε τγ888 Ἰεῖς πῆδῃ, ἰῃὰ ἴῃς ῥσγοοθββ οὗ 
τοδηίΐησ, ἴδε Ρυγε δίΐνεσ ἢδ5 Ὀδθὴ τετηονεὰ (ΕΝ. τἱδοργ ἀγους, 
Ξοὸ ἴῆε ἀτοββ πο σοῃιδίηβ 5[ϊνθγ)." Α βῃμοσὰ ονετγίδιἀ στ ἢ 5 
ταϊχῖυγε παὰ ἃ ρίοββ νῃϊοἢ τγοβειη] δα τμδὶ οὗ 5ιϊνεσ, ἃ (αἶβε ὄἼχίεγιουῦ 
ποἢ. οοπμοδαϊθα ἃ τοδδῃ πιδίο δὶ. --- [ἢ ἴῃς βϑεσοηὰ ἰἰης ἴῃς Ηεῦ. 
[25 διγυιέηρ (ΞΞ ρίρισίης,  εγσεηῖὴ ἄρε, τ ἈΙΟἢ 15 ται τὸ πλεδη ἔεσ- 

νεηϊ ῥγοϊεβίδιοῃβ οἵ (το ἀ3ῃϊρ, Ὀὰϊ ᾿ξ 15 ΠΑσΑΪΎ ἃ Ὠδῖυγαὶ Ἔχργεβ- 
βίου ; ἴῃς «γνισοὰ (ΞΞ Ξαδενγίηρ, τρεωδομε) οἵ ἴῃς Οτὶκ. δεςογάς μη ἢ 

ἴδε ἤτβὶ Ἰἰης δηὰ σἱῖἢ νι Ὁ; οἡ ἴδε ποσὰ 83ε6 ποῖς οὐ 5ἦ --- 
24. Απειπεῖὶς, ἰοσῶασγ. ΖΦ εφενιδίες, οἴ. σεη. 4271 Κι τ΄. 175 
Αἰς λεαγέ ἰβ ᾿ὰϊ. ἐκ ἀὲς ἐππσαγαἶ ῥαγί. Διομνγέελές, τ. διές, τεές, εἴ, 

ἴον ἴῃς νετῦ, [οὉ 185 ψ τοῦ; τῇς τεηδοτίηρ σγγαηρές 8 1655 
Δρρσορτίδῖιε. --- 35. ϑίηρ)ςε βεηΐδηος, ἴδτῆδιγ. ἘΜΙΙ τἰΏς ῥτεσεάϊης 
δια οουρὶεῖ τᾶν Ὀε οοπβίἀεγθὰ ἴο ἔογτη ἃ ασυδϊταίῃ. ορβεσᾷς Λαὶρ, 

ΦΊΙ: ἐς ργοῦδοϊς ἐπὶ (οἷς σοῖς γὰ5 ἰδγέεὶγ οοτηροΞϑεὰ οἵ Ἰεδὰ οχίάε. ὅεε ἤδν- 

ἤπροι, βῆφοφν. οἷ. χ., αδὰ τῆς Β[0]6- Ὠἱοῖβ. υπάοσ σέδκορ δηὰ ἀγκωδὶ. 
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1 παζές γγασίομς ἀξ υοίεε, οἴ. ν, ϑευέμ αδονΐκπαδονε, 
τε “"“σουῃῖ6855 πο κοάμοββοβ" Οὐ σδογιέπαήίοι 8566 τοῖς οὐ Ξἦ-. 
- 96. ϑίηρ!ε βεηΐεηος, τὰ οὴς ἀπΈ ἢ 6515, ἰγθδεγ. Τῆς Ἡςῦ. 
τεδάβ: λανεα »ιαν ἐορεφαὶ ἐξεζ, τὰς ἱπβεσιίίοη οὐ λὲς Ὀείοσε 
λανεά (50 ἈΝ.) ρίνεβ ἃ βδὨβίδοϊογυ ϑεῆβε ; ἃ αἰῆεγεηϊ οἤδηρε οὗ 

τεχὶ ρίνεβ ἴῃς εαυϊναϊδηϊ τεδαάϊηρ : οης νὰ} ἐοπεέαὶ λαΐγεά. Οπς 

οΥ ἴῃς οἴμες οἵ ἴπδ86 οὔδηρεϑ 5 τεαυϊγεα ὉΥ ἴῃς (ο]]ονίης ἐχρίθϑ- 
βίοη ἀύς »παξέεδ. ---- ΤῊΣ ἴεστα ἐσηργεέραήοη (91) 215) τρθδῃβ ΔΩΥ 
4556 Ϊγ. ΕἼοιὰ ἴῃς της οἵ Ὠευϊζεσοποσωυ οἡ ἴΐ ἰδ ΚΘΏΘΓΑΙΥ υϑεὰ 

(θυῖ ποῖ ἰῃ [οὉ δηὰ Ῥτον.) ἰο ἀεβίρῃδῖς 15γϑϑὶ δϑϑθι} θὰ ἴῃ ἃ 
τπεοοταῖίς οὐ δος εδἰδβιίοαὶ σαρδον (1 Κ. 8.5 706] 4“ σ᾿). [πὰ 
τῆς Ῥειγβίδῃ δηὰ ατεεῖ μεσ οάβ ἴῃς 7ενγϑῃ σοσαγλη 165 ἴῃ νᾶτίου5 
Ρᾶγῖβ οἵ ἴπε νου] δοαυϊγεά εἰνὶς ογραηϊζαιίοη, ψὶτὰ ἴῃς τρίς ἴο 
Δαν ηἰδῖοσ )υϑῖῖος, ἀπὰ [Π6 8}}ι5’οῃ 15 ῬγΟΌΔΟΪΥ ἴο [ἢ 8 διποτίοη οὗἁ 

τῆς ἐρηργεραδίοη." --- 37. ὙτΟ Ῥᾶγα] ]εὶ βεηΐθῃσεβ, 4υδίοσηΑ  (ΟΥ, 
ἴεγηασυ). μΜιϑβο ιίεῖ τεοοἱϊβ οἡ ἴῃε ρεγρείγαϊοσ ---- ἃ νἱ εἰν ἀἰβυκεα 
Ῥγοόνεσῦ. Τῆς Ρἱξ ἰδ βυρροβεά ἰο Ὀε ἀυρς στ υγαϊϊοίουβ τλοῖνα ; 

ατκ. δἀἀς ,“» ἀΐς μπείσλδο, δΔῺ ὉΠΗΘΟ ββασυ Ἐχρ᾽δῃδίίου. Τῆς 
βίους 5 ΔΡΡΑΣΘΏΓΥ το] δὰ ΡΏΪ]], 580 τμαὶ ᾿τ πλᾶῪ ἀεϑοςμά δῃμὰ οτγυβὲ. 
ΟἿ ψ η15. 1516. 5) Ἐπ ο]. τοῦ ΒΘ. 275 5 Ἐβίῃ. οἱ Πδῃ. 65 ---- ΤῊΙβ ρεπ- 
Ἔγαὶ οὐϑεγνδίοη βεεπβ ἴο γεοεῖνα ἃ βρθοΐαὶ δρρὶσαϊίοι ἰῃ ἴῃς πεχὶ 
οουρίοῖ. --- 28. Τινο ῥδγδ]]οὶ 11π65, ἰεσγηᾶτγ. δἰμέμ ἰδ “ἃ ὑἷον τμαὶ 
οᾶυ868 ἃ ἀεβίσυςτνε (ογ, (4141) [(4]1,᾿" δῃὰ 50 ἴῃς “σαΐῃουβ (2]1"" 

ἰξβεῖ. --- ΤῊς ἕοσῃι οἵ τῆς ΗςΌ. ἱπ ἤχβὶ ᾿ἴπε: ὦ μαδε σηρμέ ἀσδεε 
ἐς αι οπός 15 ἱταρτοῦδοϊς, δηὰ μᾶ5 οδ]] δα τσ ἃ ἢυτῦεσ οὗ 

ἰοτεβὰ ἱπιεγργεϊδιίοῃβ, ϑοῖας οὗ ψϊο ἢ τηδΥ Ὀς 56 η ἰὴ ἴπε ηοῖεβ οὗ 

Ὀει ἰδοῦ δηὰ Ζόοκιεσ. Τῆς τεηδογίηρ οὗ ΕΝ.: ἀαλίὰ “ὅστο 

οήσγι ἐὶ λαίὰ τυοωναεα (ταᾶτρ. ἐγωσλεα) 18 ἱποοττοςῖ : πε ἰδϑὶ 
πογὰ ἰ5 ἃ βἰπιρὶς δα)., --ὶ οῤῥγεςεοά, μηγογέμπαίς (Ψ 9. 0}0) τοἱδ γ4Ἧ); 
δηὰ ἔγῖδετ, [ὰς ἰοησὰς ἰ5 5414 ἰῃ ΟΤ΄ ἴο βϑρεδῖς δῃὰ ἴο βπιϊῖε δῃὰ 
Ρίετος, Ὀυϊ πενεσ ἴο δῖε ΟἹΓὁὁ ἴο ΟΓαΒἢ ἃ Ρεῖβοῃ (ἰῃ 25} ἴξ ἰ5 ἴῃς 
“ΟἹ Ἰοπρωε ἴμαὶ ὄγεαξε “ὼλε δοηξ, ἃ ἢρυταῖϊνε ἐχργεββίοῃ, - “ ἀϊϑ- 
τταβ ορροϑβιτίοη "), δῃὰ 186 τεηάεοσίηρ ἐγ ἰδ θοῖ ἐουπὰ ἴῃ ΔΩ 

Αῃς. γετβίοη. Τῆς δχρτεββίοῃ τύογξς γμΐη Ρρθᾶῖβ ἴο τϑαυΐγε ἴῃ 
βτϑὶ ᾿ἰηθ 5οπγδ 5010 ἢ) 8636 85 σσεέίσες ἐξ 205545507 (οτ, συ 47), ΟΥ 

ὄνίμρε (οτ, φγοάμεεε) ἀσίξ οἵ ἀξείγμεδοη, ἘἸείβομοσ (δϑβαμιίηρ ἀπ 

4 Οὐ [ἂς ἰδίεσ [ενν. οἰ] οὐξααϊσαιίοα οἵ, ϑοπάτγες, αὔτ. 9 ἐδ ὅ,ειν. Ῥεοβέε, ᾧ α). 
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ἈΥΡΑΙΙαρε) : ἐγμδλες Ἰλοσε τυλονι ἐξ λαΐες, Ὀαῖ 115 ἰ5 ΒαΓάΪγ δἰϊον- 
ΔΌΪε ----ἰἶς ἰ5 Ὀειτῖεῦ ἴο σἤδηρα ἴῃς ἰεχί. ---- Τῆς σουρ]εῖ τοᾶγ τεῖοσ ἴο 
ἴδε πυΐη Ὀτουφσῆϊ Ὁγ ἴῃς [Δ]56 ἰόηριυς οἰ οΓ ΟἹ ΟἿΠΟΙΒ οἵ ΟἹ ἰδ Ρο5- 

ΒΕΙΒΟΣ; ἴῃε Ἰαίίεσ ἱπιογργείδτίοη 5 διιρρεβίεὰ ὉΥ ἴῃς 5εηβς οὗ τῇς 

Ῥτεοδάϊηρ οουρὶεϊ; ἴδε ἰὈΤΠΊΘΥ ἰ5 ἴῃς ποτα Ὠδῖυγαὶ βυρρεσίο οὗ 
δε πνοσάβ. 

ΧΧΥ͂Ι. 2. Καὶ κῦ; Οὗ; δε δυϊβουίεῖεβ τὲ φίνεῃ ὉΥ Οἰπδῦυσρ. Τὲς Απο. 
Ντεβ. (0]]ονν Κεῖ 10. ---8. ἘΠ υ; Θ΄ ἔθνει, ΞΞ ».), ἱπηργοῦδθϊε. Οἱ ἴδε ἔογῃ οἵ 
Ὁ δεε Οἷς. ὃ 153, Εν. 8 146.., δίδάε, ὃ 184. ---δ. ὁ, κιυπι ]πρ αἱ τε ἰοσπηδὶ 

ςοπίτγααϊοϊίοα δεϊνγεει νι" δηὰ νι, ραΐ ἤετε ἼΓιουπ ἰπ ρίαοε οὗ 8 ὑγθιν. --- 
6. Ὦ προ; Θῷ τεδὰ περῷ (68 “ἐ ὁδῶν ΖΒουϊὰ Ὀς ποδῶν, 85 ἰῃ 558 1οὅ αἰ.); 
Ὦ ἰαμάμε, ἘΝ κοτνλ ἠέ «ὐλο γμΉς, ἃ ίτες τεπάδεγηρ οἵ σαςεββο; Β[. πχρς, ἩΒΙΟΒ 

δε ἴαϊκεβ ἃ5 ΞΞ- σύ δἦς εφπαά, βθπαλν, ἃ βεβε ποῖ βυρροτγῖεα Ὦγ υδᾶσε, δηὰ ποὶ Ὠετε 

Ξρεοίβ!ν ἀρργορτίαϊε; Ενν. προ, ρεγβ, δεῖϊες ([μδῃ τς Αςϊ, --- ἢ πη; Θ΄ ὄνει- 
δος, ΞΞ πριμι, ψ Βοἢ ἰς Ὀεϊζετ. Θ΄ ποιεῖται; τεδὰ πίεται. --- ΠΥ ἰ5 ρετῆ. σοσγὰρ- 
ὕοῃ οἵ πο Φ; νγὲ τοῖζβι τεδὰ : ἸὉμ Ὁ 9) Πρ. --- Ὦ, ἘΠ Ἄύδτν ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἱπιεπάεὰ 

ἴοτ Αγαπιδϊχίῃρ Ρὶ. [πιρν. οἵ πῦτ, ψΒϊ ἢ, πονενεγ, ἰ μεγε ἱπαρρεορσίαϊς ἰπ 
δεβε; ἔν. ϑῖδάἊς γι ΟἿἹ; Ὁε. ὅπ, Ὀυϊ ἴδε βεῆβς οὗ νεζθαὶ που, οἢ Ὠς 

Εἶνες ἴο [815 ἔοττη, ΓΝ λαρρίνε αεννε, ἰΒα ἀου θι(ι] (δες Οἷβ. ὃ 186 ὁ, Βα. «5δσε. 
Δ ονε.- Βέλάμηρ), ἩΗἱϊιΖ. Ἐτδηῖς, ,5 (οἴ, 156. 355), πὶ ἴῃς ἐχρτεββίοι ἐξέ μαρίνρ 
97 ἐλε ἰκρε ἰ5 κίταῃσε δηθὰ ἱπιργοραῦὶε. Τῆς ίογιῃ οἵ ἢ ρεστηϊ εἰϊμες ἃ ποὺπ οὐ 
ἃ νετῦ 85 ἢγβὶ νοζὰ οἵ κ, θὰϊ νναϊ πουῃ οἵ νετὺ ἰ5 ποὶ οἶεδι ---- ἰῇ νος οἶδυβε 
ἦβ βυδρί οἴου. --- 8, 38 τὸς; Βεϊϊεν Ὑ» (Θ ὃς ἀποδεσμεύει), Ῥᾶτα}1εἸ ἴο 10). Βαυῖ 
τδς ψῆοῖς Ἰΐπε βθεπιβ ἴο Βε ̓ οτγαρῖ; ΡοΒδΙ]Ὺ ἴξ βου] τεϑὰ : μ3 "0" 752Ν9 
5. -- 10. Τῆς πιεδπίηρ σγολεν ἴοτ 3 ἰβ ἀουδεξαϊ!. [π ες. ςοῦθ 70 Ὁ [618 τγε ΤΩΔΥ͂ 
Ροΐηι 2 (ἰπβίεδα οὐ Ὁ3); ἰῃ ἴῃς Ἰαϊίεγ ραββαρε Βυάάε τεϊδὶπβ ἴῃς ροϊπιίηρ οὗ 

3Ή, Ὀπὶ τεπάετβ, Ὀγ ςοπ)εοΐαγα, γεςεέδεςσ. [πὶ ὅς. 2139 Β4]} ἐπιεπὰβ "2 ἴο πα. --- 
11. ἸΏ ιν; Θ΄ κέρκου “αἱ, τ- 3»: (]ᾶ6.). --- Οπιῖς ἼΣΡ ἂ5 ἱπβεσιϊοῃι ουΐ οὗ ἴο]]ονν- 
ἱπρ νοζὰ (ὭΣ). 953, 370, νῖςἢ 5δου]ὰ Ὀς δάορίεα. --- 18,19. ἸΏ) τοσῦσς; 
Ἐτδηὶς. ὕὔπρο. Οἱ ππὸ ἴῃ Οςῃ. 47} οἴ, Β4]]} (ἰπ 520 7..); ἴδς 5βίεπι ἀρρεᾶτβ ἴο 
θεὲ Ατϑπι. (ποῖ ἰουπὰ ἴπ Α55. Ατ8}.), θυϊ τιϊρηϊ ὀοουγ ἱῃ Ρτον. ---1. ἢ) ὑπο; 

ΦΟ. ἐσχάρα ἀεαγίά,; Ἐ, εαγόοκες; ἘΒὶ. τπρ, [π|. οὗ προ; Νὰ. πΣΞ (Ρείΐεε, 

Απαζεῖε. Ῥ. 90). ---- ΟΝ 38) Ὁ ΥτῸ 8εῈ ποῖς ου 6}, --- 38, 3) ορ5; Θ λεῖα; τελὰ 
Ὀροπ (786.). ---34. Ἐ) οσ; Θ΄ ἐχθρός, νἵἴεποε Βὶ. 32: ν,---38. 3} πουῦ, ΗΠΕ.; 
[1 ὃ κρύπτων, -Ξ "Ὸ9 οἵ ᾿ν 5}. (διὰ 80 5.3). Ἐεδὰ (ον ἼγΝ)Φ) πΣξ’ Ὃν, οἵ 

γπθ πϑοτὶ τ π ἴδς ἴοται οὗ ὕνϑ9 (ἔτοπι Ὁ) 8ες ΟἿβ. ὃ 215 4. τι. --- 

ΦΊ. ὮΔ νῦκ; 6 ἐφ' ἑαυτὸν; τεαὰ ΜΝ -- 38. ) Ὁ μ)ρν; 6 μισεῖ ἀλήθειαν 
(Δῃὰ 5Ξο Φ5Ζ.38.), ἃ ψζυεβ5 ἔτοτῃ ἴδε σοππεοίίοη, οὐ ἢτεδάϊην Ατᾶπι. ΝϑῚ 2ημγέ. 
Ῥοβδίδν ἴῃ “Φ' νὰ μανε μκ"νϑ" (ἔτοπι κι), δὰ ἔογ ᾿5υι μὰ τυϊρῃὶ τεδὰ υὉ}3 

“ (δεοοῖς ἐὴς βοε:ό5597); Ν02) ποῦ, ὀγίηφε λα κα, ι5 στα ρ ἈΪ ΠΥ εαδυ, θαϊ “ἡ ἀοε5 

ποῖ εἶνε ἃ {0} οοπίγαβι σῖς πττρ; δεῖξε (οτ, πινϑ)) ϑτ' Νῦν. τι ἴδε οπιΐδ- 

δἱοῦ οἵ ἴδς, ἀπ τ (Ηδμη 825) δεε. Β-Ρ, Οἰπεῦ.; -: Ῥεῖδαρς ἃ 53.τἶρα] 

δοὐάειί, Ρεῖμαρα ψεῖ]8 ἃ ἀϊβετεηῖ τεδάϊηρ οἵ ἰδς ἰεχῖ, 

21 
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ΧΧΥΤΙ. 1, 2. Οἵἱ δθοκείίης. 

1. Βοδεὶ ποὶ {δγεεϊζ οἵ ἰοσηοίσου, 

Εοτ ἴδου ἱπονεβὲὶ ποὶ γαῖ ἃ ἀδὺ πιδγ δτίηρ ἰοεῖδ. 
2. [εἴ δῃοῖπεν ργδῖθε {δες --- ποῖ [Ὠΐῃς ονγὰ του; 

ϑόοῖας οἴδετ --- ποῖ {μῖπε ονση Ἰρ6. 

1. ϑιηρῖὶε 5εῃΐεησς, ἴεγηδιγ." Τῆς ὄὀοαεί ἱτηρ]16ε5 ονοσισθοηίϊηρ 
8656 οὗ ΟἾδ᾽5 ΟΔΡΔΟΙῪ δηὰ ρονεῖ. )ε τιδὺ οτιῖς ἀν, τεδάϊηρ 
τολαΐ ἐΐ »νιαγ εἴς. ; ἴῃε β8εῆϑε 5 ἴμε βάς. (Οἵ, 138. ς6"3 ΒΘ. τοῖν 
118 745. 415:15,.. 2. Θγποηγτηουβ, τογηδιγ- Ὀίηδιγ. «ἀπολο δῃὰ 
σογιέ οἵδε ἅττα |ἰϊ. σγαμΡΟΡ, ΟἹ ἴμεδςε ἰεῖτηβ 566 ποῖς οἡ 2᾽5. 

8,4. ΕΟ δπὰ ἰϑδίουεγ. 

3. Α εἴοῃςε 5 ὨΕΔΥΥ͂, ἑδπὰ ἰδ γε αν, 
Βαϊ ἃ (οοἱ [] ἰδ Βεανΐεσ ἴμαη οί. 

4. τοῖα ἰο τυϊ]εδδ, δηρεν ἀσειγαςῖίνε, 
Βαϊ Ὀεΐοτε ᾿εδίουυ σῇο οδπ δἰδηὰ 

8. Οοπιρατίδου, ηυδίεγηδιγ- (οτ, Ὀἰπατγ-) ἰογηδτγ. [ἀϊ.: δ(ε 
λεαυίμεςς 97 α τἴσπε, σπα ἕλε τυειρλδπεις 97 ταπά ) ταὶ ἰ8, [685 
τοῖηρβ ἀτὲ ψε}} κπόνῃ, Ὀυϊ εἴς. --- Τὴ βεσοηά Ἰΐης ἴῃς ΗςΌ. μα5: ὦ 

,))»οὐ"ς ἀπρεν ἧς ἀεαυΐέν εἴς. ; Ὀυϊ ἀέξα᾽γ ἰβ ποῖ ἃ ὑσοόροσ δρίτῃςεὶ οὗ 

ΔΏΡΕΙ --- ἴξ 15 ἴῃς ἰοοἱ Ὠ᾽γηβ6] τΠδὶ 15 Ὀυτγάδηβοιηε ; οἴ. Β5. 225 3, 

ΜὮΏΘΓΟ ἰἰ 15 βα᾽ ἃ τῇδε ἃ ἴοοὶ 18 πασγάδσ ἴο Ὅδασ [ἤδη ἸἊδὰ, 5Ξδηὰ, Ξαἱῖ, 

οΥ ἴγοῦ ; ὥηρέρ ἰβ ἃ ζ]ο055, ρεσῆ. βυρρεβῖθαά Ὁγ ἴμε πεχῖ σουρ]εῖ. --- 

Οὐ ἀλρερ 5868ὲ 126 Ὁ 21}. ἴῃ τῆς ΗδΡ. ἰξ 15 τῆς εβεοϊ οἵ τ 6 
ΔΏρΡΕΙ ἠοῖ Οὐ ἴδε ίοοὶ Πἰτηϑεῖί (Ζδοϊ..), Ὀὰϊ οἡ οἴδοῖβ, ἴμαὶ ἰ5 

τοθδηῖ. Ετδηΐς., [85 τε], τεραγὰβ ἴῃς σηγ 85 ἴῃμδὶ Ἔχοϊϊεὰ ἰπ σὴς 

ὃγ τς [Ο]Ϊγ οἵ τῃς ἴοο!. ---. Οοπηρατγίϑοη, αυδίογηδσγ, οὐ Ὀίῃδιγ- 
τεζῆδιυ. [1ἴ.: γωζλίσεπεες 97 τυγαΐὰ, α βορα 97 ἀπρερ" ὍΤδς 

οοα ἰἴβ ῬτοῦδΌΪ μετα τπουρῆὶ οὗ 45 ἀεβίτυςτίνε ; οἴ, Ναῇ. 1τ' ]9οὉ 
485 ψ 325 Πδῃ. ΟὟ ττὖς -- Οἡ ,εαέσμεν 8εὲ ποΐθβ οὐ ὁδ 14. Τῆς 
Τοίδσθηςς ἰ8 ἴὸ ἴῆς ἠεαίουβϑυ οἵ ἃ μυβυαπὰ; οἴ. δηϊ. 86 ((δς 
εδϊουθγ οὗ τιδττίςα ἰονὸ). 

δ, 6. ἩΘΔΙΟΥ τορῦκο. 

5. Βεῖϊετ 'ς ρθῶ τεῦυκο 
Τβαα ἃ ἴονε ἴδαϊ ἰ5 ἰάάεῃ. 

9 Ἐδοῦ τπαοοῦοτ οὗ τἰς οουρίεῖ ἰ5 οοπιροδεά οὗ ίσας [ἀπιδὶ, ὑὶ ἰϊ ἰ5 ενίάεδβι ἄοεα 
ἴδε Ρυποιυδίοι ἴμδιὶ (με Ηεῦ. οἀϊίοτς ἀἰά ποὶ 20 ταδὰ ἰϊ; ἴμογ αἰνίἀδὰ ἱξ βοὶ Ὁγ 
ἕεει, Ὀυϊ Ὦγ ἰεῖυΣ. 
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6.. ϑίβοετε δὲ ἴς πνουπάς οἴ ἃ ἐτίεπά, 
« Βεοεϊξα » τἴΒς Κίαδες οὗ ΔῺ ΘΏΣΙΩΥ. 

δ. Οοπιρασίβοη, ἰεγηδιγ- παιγ. Οῥέπ (τ. νσηπίεά), πταρκ, 
αἰτεςῖ, τοτι ἐποηὰ οὐ ἴίος. Τῆς σῦε 15 δἰ άφῃ, ἰην!ϑ0]ς, ταδηίϊ οβι- 

ἵῃρ ᾿156}{ Ὁ Ὧο τεδυκίηρ ποσὰ, ἀπά τῃμογείοσγε πΊΟγΑ  υ56}688 ; ΟΣ, 
ΌΥ εἴδηρε οὗ νοννεὶβ : σύες ζδα εοπεσαΐς, ἴμαὶ ἰ5, ἀοα5 ποῖ [ε] τἰῃς 
{τιεηὰ ἢἷ5 ἔδυϊῖ8β. Ετδηϊ.: σῦε σέσεμ μΡ, ἴμδῖ ἰ5, ἴῆς τηδη, ἰμβιςδὰ 

οἵὁὨ τε]! 5 ἐπεπὰ ἢἰβ ἔδυϊῖ, τ πάτανγβ ἢ5 ἐΠεπαϑιῖρ νἰϊδουϊ ἃ 
νοτὰ ; δυῖ ἴῃς τεηάεγίηρ ρίσέμ τῷ ἰβ Ἰοῖ ροβϑίὉ]6. Ὠς.: “ἴονε 
ται ἀοες ποῖ 8ῆον ἰἰ5εϊζ ὉΥ Βεϊρίᾳ! ἀεεὰ ἰῇ πις οἵ πεςά;," 

Ῥυϊ 1818 ρίνεβ Ὡ0 δηιῃεβὶβ. Οἵ. Β5. το", --- ΤῊς Ηεῦ. ἰεχὶ ἰ5 
ποῖ αυϊῖϊε 534[ἰ5ίδοϊοιν --- ἰἢἣς ΔηΠ εϑὶς γεόμξεέ. . . ὦσνε ἰδ ποῖ 

οἴεασ, δῃὰ ροβϑβίϊυΥ ἀσές ββου! ἃ Ὀὲε 5πυυβε τυϊεὰ ἕος ὥσυέ (εἴ. νὅ) --- 
““μιδισεὰ πἰάάδῃ ὑπμάδι ῥσεΐεηος οἵ ἐπ θη 581." ---΄. Απαιμεῖς, 
ἴεγηδιγ. Τῆς δα]. οὗ ἤχβι οἱ. ἰβ μσέγε, ως πυογίλγ, Ὠετε τῷ ςἰμ- 
ἐέγε. ἴπ βεςοῃά Ἰ᾿ἴπε ψὲ ἐχρεοῖ ἃ σοηϊταβιοὰ ἴσστη, ἰηβιςδα οὗ ψἢϊο ἢ 
οὖν Ηεῦ. ἰεχί ρίνεβ ἃ ποσὰ Ὡς ἢ 15 τεργεβεηϊεα ἰῃ ἴῃς Απο. Γαδ. 

Ὁγ τωῤῥήαηέ, εοημεοά, Κ»αμάμέεη, ὅσα, Ὀὰὶ ἰ σοΏοτΑΙν ἰητετρτγείεα 

ΌΥ πιοάετῃ ἐχροβίϊογβ ἃ5 - σιεά, ῥσπήζ, ῥγοΐμδε (30 ἈΝ.), τδαῖ 
5, ἴῃε ΕὨΘΙΩ͂ ἰ8 ῥζοῖιϑε ἴῃ ἰῃϑίησεσε ῥτγοίςϑϑίοηβ οἵ ἶονε. ΤὨϊβ 

Ἰαῖίοσ τεηάετηρ 18 ἴο Ὀε τεὐεοϊεα 48 Ἰεχισορταρῃ ον ἀουδτῆι, 
Δηά 45 ποῖ χη ϑῃϊηρ ἃ Ῥγορεῦ δηΠμε6βῖ5. Εν (πε τεϑδάϊηρ ἀἰδεεί,- 
“ (ΑΝ. αὔον 1.1.) ἃ Ἵσβδηρε οἵ ἱεχὶ 8 ΠθΌΌββατυ. --- ΕῸσ ἡσέμω 
εἴ. 25} Ὀι. γ) 700 τ2ἷ; ἴον τυσωπαῖς οἴ, ]οὉ οἷ; ,“)ηἰδνα ἀρὰ ἐπόνεν 
τε ||. ὥυεν δῃρᾷὰ λαζεγ. 

Ἴ. ποῦ ἰδ [πο δοεῖ εϑῦοο. 

Οἷς ψῆο δὰς ἐπουρῇ τοῖσδε ὨΟΒοΥοοταθ; 
Το (δε ΒυῦστΥ δηγ Ὀἰϊετ τ᾿ΐην ἰδ σνγεεῖ. 

Απδμεῖς, χυδίογηδιγ. [ἀϊ.: φδῴε μη τοι ἡσανιρίες οπ (ΞΞ ἀϊ5- 
δ ΔΙ ταὐεςῖ5) ἀσηεγεοηδ, δμῆ το 1ΔῈ6 ἀμΉΡΥΥ “σεδ ἐὐεγ ὀεν 
φ“ηρ ἐς “ὐεοί, δοιέ ἢετε τῷ ἴῃς ῬΕΙΒΟΏ, Ἔβρθοία! ἃ8 Ῥοβϑοβϑίηρ' 

ἂρρεῖις. ΚΕΝ. δαφιεί, τε γεείς. ὙΠεῖε ἰ8 Ῥετθδρ8 δῇ δἰϊυβίοῃ 
ἴο ῥγταῖθε δῃὰ ἽἼοηρταιϊυϊαιίοη, ναοὶ τᾶν Ὀς παυϑεοῦβ ἴ0 ἔἷπὶ τῆΟ 

8δᾶς τηυοῦ οἵ ἰξ, σταῖς! ἴο ἰπι ἴο πβοῦλ ἰξ ταγεὶν οοτια8. --- (Υ 
τῆς τείθγεηςςβ ἴο ἄσμέ} ἴῃ 29 5, 
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8. ΤθοΙθδ πὸ μἷδοθ Ηἶκο Βοτιθ. 

[κε 4 ὑυϊσγὰ ἴμδὶ νσαπάευβ ἔτοσω δες Ὡεαεὶ 

15 ἃ τοδὴ ῆο ὙΠ οἿς ἔγοσῃ ᾿ς ἤοσης. 

ΘΥΒΟΣΥΤΩΟΙΒ ΟΟΙΡΑΤΒοΏ, ἴσγηδῖγ. δον ἰβ ἢϊ. ῥήσεσ, ἃ σοηοτσαῖ 
ἴοστα ὙΠΟ ΤΔΔῪ πριν οἰἴπεν τῆς δὐοάς οὗ ἴῃς ἱπαϊνἀπ2] τηδη 
ΟΥ̓ (ἈΠ (7. 77 τ 5. 22), Επρ. ἀσνις, οὐ ἴπ6 ἰαπᾶὰ οἵ δροάς, 
σεπη. ἀείραδε (τ 5. 145). Ἐοτ “ ηδῖῖνε ἰαπά " ἴῃς Ἡεῦ. υκὰ- 
ΑἸΪῪ 54 Υ5 5ΏΡΙΥ “᾿δηἀ"; ἴον Επρ. “ Ὠοτης ᾿᾿ [ἴ Βα5 οἷν ἴπε τεστιβ 
“Ἄ0͵δος" δηὰ “δουβε" (εἴ. ΕἾ. εὐεξ ἀεὶ, σσεττα. σῃς λαβέ), θα [Βα 

ἰάέα οὗ “Βοῖμε᾿ νὰ ἀουδ [1655 σοεναὶ στ τῃδὶ οἵ “ ἔβην." --- 

ΤῊς τείδγεηος ἴῃ ἴῃς Ῥγονοσῦ ἀρρθᾶϊβ ἴο Ὧε ἴο ΔΥ ἩΠΠάγαννδὶ 

ττοῖω ἴμε βεουσίτγ δῃὰ οογίοστί οἵ οῃε᾽β ρεττηδηθηῖ ἀνε] ϊηρ- ρδος 

- ἰῃς ναπάδγίηρ οὗ ἃ τη οσομδηϊ ΟἹ ἃ νᾶρταπῖ, ἴδε εηίογοςὰ Ἶουτ- 
Ὡογης οὗ Δ εχὶϊς, οσ ἴῃς ἀερατγίυσε οἵ ὁμε ψῆο ἰ5 εὐεοϊςὰ ἴτοπι ἢ5 
Βουδα ὉΥ ογεαϊϊουβ οὐ εῃδιηῖθβ" Τἤδτε 5 Ρυ Δ ΌΪγ, Βουσενοσ, ὨῸ 
Αἰ]υβίου ἴο [ενγϑῃ πδίϊοηδὶ οχῖϊε, οὐ ἴο ἴῃ6 δὔϑεπος οὗ ἴδε ϊ19- 

Ρειβοὰ [εν ἴτοπὶ Ῥα]θϑηε --- ἰογ ἴῃδι ἴῃ ἰδηριιαρε 15 ἴοο ξΈπετΓαὶ, 
δῃᾶ [Ὡεὲ [ἐν οὗ ἴε Ὀἰβρεγβίοη πόσα αυἱΐε αἱ βοτὴς ἴῃ τδεὶσγ 

δάοριεα σουηίτ685. --- ΤῊς τοηάἀοτίηρθ ὦ γα σεαγεά ὕγονε δῃὰ ὦ 
"πᾶπ ἀγίσοηι ὕγονε ἅτε ποὶ ἜἼχδοῖ. 

9. 11:.: ΟΠ πα 2εγζμνιε (οτ, ἱπεθριϑο) μιαζε τὼΔ6 ἀεαγέ γίαα, 
ἀρ τὰδ «τοέσίνιεες 97 ἀΐς “γείεπα ονι εομρ σε (ΟΥ, σογγοῖσ) 97 του 

Ἔπε -ἢγϑι Ἰη6 ἀδβοσῖραβ ἃ Ῥἢγϑίοδὶ ρ᾽θαβυγε τ Ὡοἢ 15 ὈΓΕΞΌΤΩΔΟΙΥ 
τῆς ΠΠυδιχαῖίοη οἵ ἃ βρί πἴιδ] ρ᾽εάβυγε ἴο Ὅς πεχὶ ἀδϑογί θεά. Τῆς 
βεοοῃά ]Ἰἷπε οὗ ἴῆε ΗΘ. ἰ5 υπϊπιε! ριῦ]ς : τς λὲς 85 Ὧο δηΐθος- 
ἀεηῖ, ἰῃς ἐΧργαββίοη “ βϑινγεεῖηθββ οὗ ἃ ἔπη 15 βίτδηρε δπὰ ἀουδι- 

6] (οἴ. 1653), ἀπά εοσωρσοὶ οΓ τοί, ἰ{ ἴὰ Ὅς ἃ ροββίθ]ε ἐχρτεββίοῃ, 
ΤΩΘΔῺ5 5110 ]Ὺ ““ σουπηβ86ὶ ρίνθη," ποῖ ἀσαγν  (οτ, ἀζσλ»ἶπακα ἢ) 

ερμρσεί, ΟἹ ὁηε᾿ς οί ἐομπεεί, ὃ ---- Οτὶς. (στ ἀϊθβετγεηῖϊ εχ) : ἀπα 
(οσ, δω2) τὰε τομδ ἐς γέρι ὃν ρεῖςγζογέήμμες, ὙὨϊοἢ οἴἴΐδτβ Ἡθ ΠΟΥ ρᾶγ- 

, 5. Ὅς. «4}}5 αἰϊεπείου ἴο ἴῃς ραίβοβ οἵ [πε σεζγηι. δάϊ. εἰσπα “ στείο δα," -- εἰ ἐεπὰ 
“Ἰοτεῖρῃ Ἰδηὰ ""; 56εε ἴῃς οἰϊαιοὴ5 πῃ Οτἰπητι 5  γέεγόκεῖ. 

“1 5ὲαὲ Μιςῆ. Ὠες. 511. σ᾿. ΑΝ. Εν. ᾿ 

ΣΤΕΝ.: ὅκα α )έσηπα: τιοεείπεες ἐοπεες ον ἐοενσεὶ ο7 :οωἱ (ἴτοτα ἃ " ἀεερ, ἢ 
501}],᾽" ἰῃ οοῃίγαςὶ νυν ἢ ῥεγγεπε). 

ᾧ ϑαδά. Βαβίὶ, Ζδοι. αἱ. δὲς ππορεέπθες {τε δρτεεδθὶς ἀΐβοουτϑε) 97 α ,η επώ ἐς 
ὀεεν ἰλαπ οπε: οισπκ εομπεσὶ, 
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4116] ποσ οοηϊσαϑὶ [0 ἤγϑὶ ᾿ἰη6 ; 1,41. (ΌΥ ἱμνειβίοῃ) : σηδ χὰ τοωΐ 
ἐς τυεείεπεα ὄγ δε ροοαῖ εομνφεῖς οΓ α ἡ εμά, δῷ Δρρτορσγίδῖε ρᾶγ- 
811]; Κδιηρμδυβθη: ὀωΖ σιυέείςρ ἐς ομσς ἡ“ ίεπα λαπ )αργαη 

τοοοας (οἴ. ῥεγγζωσιε-ὄοχες, 154. 35), Ὁυϊ τῃς ἰηϊτοἀυοτίοη οἵ 
ΠΟΙ ΟΣ Ῥἢγϑβίοδὶ 1] πἰ ΓΑ ΟὮ 15 ἱπῃρτοῦδὉ]α ; δυββ: τυεεί )γέδρ- 

“ἀΐῥ (ΞΞ “τὰς ϑυνεοίηε55 οἵ ἃ (Πδηα ᾽᾽) “γεηρίλεης τὰς σοιέ, ἃ 88ϊ15- 
ἐδοίουυ τεδάϊηρ δυῖ ἕοσ τε ρῆγαβε “ ςιπθείηθββ οἵ ἃ ἐπε." Ῥοϑ- 
ΒΙΌΙΥ: σζυεοίισες 4. «ῥεεελ (οσ, φῦΓἪ εσμησδεῖ)ὴ οἰγεηρίλεης εἰς. ; 

“ΒΥ ΘΟΏ655᾿" ἰδ 80 Θρ᾿ πε ηοὶ οὗ ρειβοβ, Ὀυΐϊ οἵ τπϊηρβ ; οἷ, τό 
ψ 552 ΟΠ (21 Ατῃ. 65 ΕΖ. τό" Οδηί. τὸ 412) δηὰ φεγζμριέ 
(3ες τῇς δαϊ. ἰῃ σδηῖ. 35) ἂτὲ σοβιμεῖῖοβ δηὰ ἀὐτον ξεν οἵ 
ἐεαβῖβ.0 Οἱ ψ 1το4ᾳ} Β5. 40". 5,5 

ΧΧΥ͂ΙΙ. 1. ἘΠ 00 [5 οτιϊιεά ὉΥ Φ, Βὶ.; Θ΄ ἡ ἐπιοῦσα. ---3. Τῆς κῦ ἰῃ 5 
αἰδιϊηρυθμεβ 7.0 ἔτοσω Ὕ; ἴῃ ἢ τῆς ὋΝ τλδκεβ Ὑ ΓΟ ἴΒε βυδ)εοῖ οἵ ἴδε ργοδὶδὶ- 

κἴοῃ. [Ιἐ ἰβ ἃ φαεβίίου ψδμεῖμεσ [5 ἀἰβετγεπος 15 τῃείοτγίςαὶ ναταϊίοι, οσ τ βεῖμοῖ 
τὰς κ βῃουἹὰ 6 τυτιτἴεη ὃν, οσ τὰς ὃν ὃς υτιτεη κ5.--- 8. Οπις 38) Ὁγ0 ἂς 
5.4] ἱπβοττίου. --- δ. 38) π2πκ τῇδὺ ᾶνε Ὀδεη ἱπάμποςα Ὁγ ἴῃς 25ν οἵἉ ν..--- 

6. ἢ ΤΠ»). Ὅς βίεπι ἼΠ;, ΞΞ σδμρμαάατεεε, ἰδ Ατϑτι., Βαϊ οδῃ Βαγά]γ μὲ Ηδῦ., 

βίηος ἴδε Ῥῖορες οοττεβροπάϊηρ Ηδς. ἔοττη Ὃν εχίβῖβ; οἴ. ϑιβεηά, (οτγῃῖ, ΤΟΥ 

((ὰ 5307.) οῃ ΕΣ. 3ς}8, ἀμὰ (6 ἰπ [ες 335. Βαϊ, ἐνεῃ 1 ΞΕ) Ὀε δοοερίεὰ 85 

Αγαπιδίζίπρ ἔογτῃ, ἰδ ἰ μεῖὲ ἱπαρρζοργίαϊς ἴῃ 86 ΟἹΪῪ βεῆβε (σὀκραΐα») Ῥο5-. 
5:101ε ἴογ ἰξ, ΤΏε Ντββ. φίνε πο μεϊρία! βυρρεβιίου. (6 ἢ ἑκούσια, σ“εῆοε ΒΙ. 
ΤΌ ὁέαν ἕλε τοὐ ῥενερνεειΣ. Ὦγπ.: Τλχπρ) ἀγεαάμω. Βαϊ {μεβε επιεπάδιϊους 
ἀο ποῖ ξαγηϊβἢ (Βς ἀεβίτεα δημεμεβῖθ, ΤῊε ἔοσπι οἵ {με ςουρ οὶ ἀοεβ ποῖ ἔανον 
8ο ἱπιτοἀποϊίοη οἵ ὃ ὉΥ 10 (85 ἰπ 46); 85 οοττεβροπάεηι ἴο Ὁ)ΌΝ) νγὲ ἐχρεοῖ 

ἃη δ()., ροββί οἷν ΝΊΓ. Ῥατί. οἵ ρῃ (οἵ, 2818) οὐ οἵ πιρ; τ εγοσί κά, εὐέΐ, ἀφεεῖμγμί. 

-ιϑ. τῖὸρ ἰβ ἀξεὰ εἰβεννβεγε ΟἿΪυ οἵ ἴμε ἔγαρτδῃηιϊ νϑροὸῦ οὐ ἰποεηβε οἵ ἴπε 

τἰταδὶ βεγνῖος; δαΐ ἴῃς νετὸ (Ρα. Ρατῖ.) τ 2εγγνιο ἴῃ (δηϊ. 36, ἀηὰ ἴῃς πουῃ 

ΤΩΔΥ͂ Ὦδνε (ἢ]5 5εῃ56 Πετε. --- ἰδ οἴνοις 8. 5ογῖθα] δα αἰτίου ἔοσ ἔα] πεβ55. --- 1 55: 
γρ; Θ΄ καταρήγνυται, ΞΞ πρτΓὉ (7 φ.), νν ἈΙο τεδάϊηρ (αοοεριεά ὃγ ΗἸ. Βί. 
Ἐτδηκ.) ἰδ ἱποοηρτυοῦς υγἱ τῇ 3. --- 38) τον) ΓΥΡΌ; Κευδβ “) γΌΝΌ, ϑοοά σταρῃῖοδ!ν 
ἃπὰ ἰῃ 8εη86. Καπιρ.: 5), ὙΥΌ, ἰδ κίπρ “) 85 τὸ αργαπες. Βὶ. 2) ΓΣΡῸ ΠΡ ΟΓΌΣ; 

Ετϑῃὶο. : 5), ὙὥΥΤῸ “δν. Ῥοβϑθὶγ ἴδε 1ἴπὸ βῃου]ὰ τεδά : “) ΤῸΝ ΠΡ ΡΓΌΝ. 

10. ΟΥἨὨ ἐγίθμάεῃ!ρ. --- ΤΠς νϑῖθε ἰ5 οοτηροβοὰ οἵ ἴῆγεε 1165 
ψὨϊςἢ, ἴῃ {ΠεὶΓ ῥσεβεηῖ ἔογπι, ἀρρθαγ ἴο ᾶνα ὯῸ ἱπιπηεάϊαϊα σοη- 
πεοίίοη οηα ΜΠ δποίδει. --- 105, 4 »ντεπά 97 Τἀγεεῦ ἀπά 97 τὰν 

γαλεν ,ργεσζε ποΐ (ἴϊτ. : μὰν ,ε ει απα τἔᾶν γαλεοὶ: »ειεπά εἰς.), 

Ξε “ἀο ποῖ δραπάοῃ 8ῃ οἱὰ ἴδγην αἰεμά ἴογῦ πὲν πΠδηαβ,᾽" ἃ5 

5. ον Οἵκ. δῃὰ Βοτῃ. υδὲ οἵ οοβῃιθῆοβ 866 Βεοὶς, Μοπλπλβδη δηὰ Ματγαπαγαϊΐ, 
ΒιΙάπιηεγ (Επρ. ἴτ. Ὁγ Ζίπιμμετη). 
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γουῖ ἰ5 οἴἴδη ἀἰϊφροθεά ἴο ἄο. Τῆς τείδτεηος ἰ5 ποὶ Ξρεςῖδιγ ἴὸ 
βοεϊκίηρ αἱά ἔοτι φυοῖ δὴ οὔς, Ὀυϊ ἴῃ φΈΠΕΓΑΙ ἴο τοδὶ πιδλίηΐοσ 
(ἰἰεθπά!γ τεϊδομς σἱτὰ ἢἷπη. ΟἾΪΥ οἷς ἔπεπὰ 1ἴ5 βροΐεῃ οἵ --- 
100. ΙΔτ.: 454 ὦ ἐδε ἄσμεε οὕ Τὰν ὄγοζλεν ξὸ πού ἐπ ἐλε ἀαγ 97 “ὰν 
εαανεέγ. Βαϊ το ποι 5ῃου! ἃ οης ρὸ ἱΐ ποῖ ἴο ἃ ὕὑτοῖμετ "Ὁ “ἡ 
ὑγοίδβον," ἰἃ 18 βα!ὰ (1717), “16 Ὀογῃ ἕοσ δάάνεγξιγ." Απά ὄἜνε ἰΐ 

ἴῇοτε θὲ 4 δἰεπάϑῃϊρ πιο 5 βίσοηρεσ ἴθδη ἐγδίοσηδὶ δῆεςϊου 
(185), ιδῖ5 που]ὰ Ὀδὰ ὯΟ Γεάϑοη ἴοσ ἱζηογίης ἴὰς (Αγ τε --- πος 
15 Δηγιπίηρ Ππετε βαἱὰ οἵ βυσι ἃ βἰτοηροῖ (Πεηἀ5810 (5εε ποῖς οἱ 
ν θεῖον). [1 ἰ5 (ὉΠ]Ὲ τὸ Ξαρροβε ἴπαὶ ἰῃς ῥγομι δου τεῖσβεβ ἴὸ 
βᾶνε ἴῃς ὑτοῖδει αἰβῖγοϑβ (5484 14), ποὺ 5 ἴς τείδεγεηςς ἴο Ἔχοες- 
βἰνε νἱβίτἰηρ (85 ἴῃ 257), δηὰ ἰϊ 15 ἱπιροβϑίθὶ]ς τδὲὶ τῆς 5ασε 5βουϊὰ 
ΙᾺῪ ἀἄονῃ ἴδε ψεποσαὶ ταὶς ἴμαῖ οὔς 5ῃουϊὰ ποὶ 50 ἴο ἃ ὑχοῖδβεσ ἴῃ 
της οὗ πδεεά ---- ϑ6οἢ. ΒοςΡΌΏ ΓΟ βγη δηὰ Ἴγηϊςίδηι πουϊὰ ὃς ουΐ οὗ 
Κεερίηρ νῖῖῃ ἴῃς ἴοῆς οὗ ἴῃς Βοοκ. Τῆς ἴεχὶ πηυβῖ Ὁε τεραγάεὰ 
85 ἀεἴεσξίινε, οὐ (ἢε οἶδυβε τηῦδὶ ὃς ἸΔΚΘῺ 85 ἃ ρὶοββ ἰῃϑοσίςαὰ ὃὉγ 

δοίης β8.γίθε πῆοθε ἐχρεγίεμος δὰ τπδάς ἢὶπὶ Ὀϊζίει ἀραϊποῖ 
Ὁτοίμοτιβ, 45 Κοβείειῃ (Εδοὶ. 75) 15 Ὀϊτῖες ἀραϊποὶ νοῶ. γε 
ταῖρῃϊ οὐχ ([ῃς περαῖίνα ρατγίοὶς δηὰ τεδὰ : ἐμὴ σὸ ὦ ἃ ὀγοζλεν: 

ἀσεξό εἴς., ᾿ς πουϊὰ Ὅς Δῃ ἰϑοϊδιοα δῃηά ὑπηδοςββαῖυ ἱπἰυποῦοι, 
Ὁ01655, νι ΒιοΚοΙ, τὰς ὀγοόλεν Ὅς ἴδκθη 858 -- ἰῃς ἡ επδ οἵ τδς 

Ῥτγεςεάϊην ᾿ς, ἀηα τἢϊ5 15 ἱτηργοῦ Δ ϊε --- ἔτεα μδὰ θεδ τρεδηῖ, 
1 νου]ὰ δανε Ὀδεῃ 30 σττεη. (Οἱ. ἴῃς παζηΐηρ, ἰῃ 2:7, ἀραῖτιοὶ 
ΜεΔΊγΩρ ΟὨΘ᾽5 Ὡεῖρ οι νυ] νἱβι[5. --- 100. Βοωεγ ἐς α πείγάδοῦ 
«σἦσ ἐς πεα» ἐδαπ α ὀγοίλε τοάσ ἧς 7 σῇ. Τῆς πεαν διὰ λὲγ 

τείεσ ἴο ϑρᾶςε, ῃοῖ ἴο δοἰηρ ; ἴΠς βαγίῃρ 15 ἃ τπηλχίτη οὗὨ οοτηγοοῦ 
εχρεήδηςα. Βαΐ ἴδοτα ἰβ Ὠοϊδίηρ ἴο 8ῃον ἴδμδῖ ἰϊ ἰ5 τ}]5 “ (αγ- οὔ 
Ῥγοίμετ᾽" τῆο 8 τηθδῃΐ ἴῃ ἴῃ6 ῥσεοεαϊηρ [ἴῃς --- οὐ ἴμε. ΘΟΒΙΓΑΙ 
τῆς “Ὁτοῖδοτ" οἵ ἴῃς βεοοπὰ Ἰης ἰ5 τεραγάθα ἃ5 πεᾶσ. Α5 ἴδε ἱεχὶ 
βἰδηάϑ, ἴῃς ταϊγά ᾿ἰπς ἰ5 δὴ ἱπάερεπάεπι ἀρμογίϑαι, ρεσίιαρβ ρατῖ οὗ 
ἃ }] σουρϊεῖ, οὗ ποῦ ἴῃς τεϑὲ ἢδ58 Ὀδδῃ ἰοβῖ. --- Α σοσῃθοῦου 
δείπεσθῃ τἰῃς ἴπγος ᾿ἰπῈβ ΤΩΔΥ οὔσας ἰᾶνε Εχίϑιεα ; ὑαϊ ἰΐ 90, ἴδε 
Ἰπκε ανε ἀϊβαρρεαγεά. [1{ (ἃς βεοοπὰ Ἰίης θὲ οὔτε ὰ, ὦ οουρἰεὶ 
ταῖξαι ροββὶΌΪγ Ὀς ἰοττηοά οὗ ἴῃς οἴδοτ ἵνο. 

11-15. ΥΤοράομι, ὑσυάθηοθ, Ἐγροοσίευ, εἰσὶΐο. 

11. Βς νῖϑε, ΤΥ 8οῃ, δῃὰ παῖς τοῦ Βεδεῖ οἰδὰ, 
ΤΆΔΕ πΙΔῪ δηδνεῖ ἰτὰ Ὑ00 5141} ἰδυϊ πε. 
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12. Ξ- 223. 
13. - 2οἷ9. 
14. Βεα οπε Ὀε8εες διοῖμες τ ἃ ἰουὰ νοῖος, [] 

1 ἰδ ἴο Ὀςε τεοκοπεὰ ἃς εᾳυϊνδίεηϊ ἴο ἃ ουτθα. 

1ς. Α οοπίδαηϊ ἀτίρρίῃρ ἴῃ ἃ γαίῃυ ἀδὺ 
Απὰ ἃ ᾳυδτιτείΐδοπις ψοίαδῃ δγε δίς. 

11. ϑιηρὶε βϑεηΐεηςθ, σοπαϊοη δρὰ σοπϑεάυδῃςς, αυδίεζηδλιγ-Ἕετ- 

Ὡδῖγ. Τδε ϑρθᾶϊοσ ἰ5 ἴῃς [θδομοσ (πθοῖθεσ ἴδε (ΔΙΠΕΣΙ ΟΥ 53οῦγα 
οἴδετ), γῆο ἰ8 σοποεσπθα ἔοσ ἴῃς γουηρ πιδῃ 5 σᾶζεει, δῃὰ ἀεβίγες 

ἴμδιῖ μα πηᾶὺ 90 σοπάυοϊ ΠἰπβεἸ 45 ἴο Ταγηϊϑἢ ἃ τυ ρμδηξϊ ΔΏΒΗΕΙ 
ἴο 81] 48581]δηῖ8. ἤγες 18 ἴο Ὀς ἸΆΚδ ἰῃ ἴῃ τηοβῖ βθῆεγαὶ βϑεῦϑε. ΕῸΤΣ 
ἴδε νετὺ ἀσωη (οσ, γεῤγοσελ) 8ες 14 1γ Ψ ττ95 (Ἰπ τὰς ρβαῖπι ἴῃς 
ΔΏΒΨΟΙ ἰ5 ᾿γηἰ8ηςα Ὦγ τεϊσίουβ ἰσχυϑῖ, ἴῃ ἴῃς ῥγονεσὺ ὉΥ νὶβδάουλ) ; 
ἔοσ ἴῃς ἤουῃ 8ες 655 1:8. Τῆς ἡσωη (Βετε τηδηΠοηοα 485 ἃ ροϑ55 0} γ 
οἵ τῆς διΐατε) νεῖ} πᾶνε Ὀεθη ἱπάυςοα ὈΥ ϑοτὴς τδα] οὐ βυρροϑβεὰ πιῖ8- 
φοπάυςϊ οἱ ἀἰϑρίαγ οὗ ἱψπογαῶος οὐ ἴῃς ρατῖ οἵ ἴῃς γουΐ!. Τῆς 
ἴδϑοθοῖ 5 μο]ὰ σοβροηβίδ]ς ἕοσς ἴῃς ἔδυ 15 οἵ ἴπε ραρὶ]. Οἵ. 225 23} 
Β5. 10᾽..---18. Τῆς τοχὶ ἰῃ βεοοῃὰ Ἰίης δ45 ἔετη. βίῃρ. ὦ σσσηρε 
«υονιαν, πο 18 τὸ Ὅς εἰηεπάςά, τοῦ [με ρᾶγδ 6 15π|, ἴο τηδϑο. 

δίηρ. (οἵ, ρἷα.) ; τῆς σείεσεηςς 15 5 ΊΡῚῪ ἴο βοίῃρ βθουγ Ὑ ἔογ οἴδιεσ 
ῬεΙ5ΟΙ5. ---14. (ομάϊοη δηὰ Ἴοπβοάυεηος, αυδίοτηδιγ- ἜΓΏΔΙΎ. 
Ηδῦ.: ἀκ τολο δέξετες ἀὲς πεῖρλδον (οσ, “)εμα) τοίὰ α μά υοίσε 
ἐανγίν ἐπ ἑλε νιογγεῖμρ (οτ, ἐπὶ ἐλδ σιονγνιΐηρ, γίείηρ καγὦν), α φῶγτέ ἐΐ ἐσ 

(οσ, τυὴδ δε) γεεξοπεα ἐο ἀΐμι. Τῆς ἜχργεἊββίοη δαγέν ἐπὶ λέ νιογιῖμρ' 

τείειβ ποῖ ἴο ἴῃς ἀν οἵ ροοά ἰυοκ ([Π]18 ἰδ ποὶ ναττδηϊεά Ὁγ Ης. 
αϑᾶρε οὗ ἰδλησυᾶρε) δυϊ ἴο ἴῃς Ζεαὶ οἵ τὰς ὈΙεββεῦ (76εσ. 7.2); ἰῃς 
ἀξνε τῶν Ὅς εἰἴδες τῇς ὈΙΈ586 (Π6 5841} Ὀς σοηῃϑίἀεγεὰ ἴο μᾶνς 
πτιετοὰ ἃ οὐ186) οὐ ἴῃς Ὀ]εδβεά (ῃς 5}|4}} ὈῈ οοπβίἀετεὰ ἴο πᾶνε 
Ὀεεη οὐδε). [τ τᾶν Ὅς τηδῃ οὐ αοἀὰ νῇο γεεξοης. [Ι͂ἢ ἴδε 
ἰοττασσ οδϑὲ ἴῃς ρὑγονετὺ 15 ἃ σοῦυκε οὗ Πγροογτοδὶ Ἰουά-τουϊποὰ 
δάυϊλίου, πεϊο ρυδΙὶς ορί πίοῃ νὴῖ!] τεχαγὰ 88 σοποθαϊιϊηρ πὶ] πρ- 
Ὧε55 ἴο συΐη 115 οὐ͵εςοὶ, ἰἤ ῥγοῆϊ 5 ἴο Ὀς {πετ ΌΥ μαϊπεά. [ἢ {με 
Ἰαϊῖοῦ σαϑς (πε τηεδηΐηρ 15 ἴπαὶ ἃ ἰουά-πιουϊῃεαὰ δ] εβϑίηρ Μ}}} ἐχοῖῖς 
με δῆρογ οὗ ἴῃς ἀεῖϊγ, δηὰ ο8]}] ἀόοτῃ ἃ οὐτβαὲ οὐ ἴδε ρεζβϑοῃ 

Ἠιεβθεά ; ἰῃ τηϊ8 ἰηϊογρτεεϊδοη τε ἐαγάν ἰβ σουσθοηὶ πε ἴο 
τλθδῃ “ Ὀείοτε ἴδε ἰβϑὰς οἵ ἴῃς τηδη᾿5 βοοὰ ἰογίυηςε ἰ5 Κπουγῃ "᾿ --- 
ἴδε ἀεὶτγ ἰ5 οὔεμάθα Ὁγ τἢιΐ8 ῥγειηδῖαγε δϑϑυτηρίίοη. Οπἡ αἰνίης 
65 οὗ Βυπιδῃ ῥγείϊεπβίοης οἵ. ποῖς ου 67; εἰϑενβεῖς ἰὰ ΟΤ. 
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Ἔχοορὶ ἱπ φασὶν παγίς] παγαῖῖνες (θη. 117), 1 5. αἰϊτεοιοὰ 
Δραϊηϑὶ [5γ8 615. Ἐῃεγη 68, ΟΓΥ δραίηϑί ψ]οΚεάῃεβθ, ἢοὶ ραϊηϑὶ τῆετε 
ξοοά ἰοτῖυῃθς. Ιὲἱ βεοϑῖῃβ Ὀεϊζοσ, ἰπεσεΐοσς, ἰο δάορι ἴδε ἢσϑι ἰῃίετ- 
Ρτεϊδίοῃ ταθηϊτὶοηθ δρονε. -- ΤῊς ἐαγόν ἐπὶ “δέ νιονγγιΐμρ 5 ἀπηθο- 

᾿ββᾶσγ, ΙὩΔ15 ἴῃς τῆγτῆτηϊοαὶ] ϑΥμηπ ΤΥ, δηὰ 8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴὸ ὃὈε 
οιηἰττεὰ 45 ρίοββ'ι ΟἹ δες 86εὲ6 ἢοΐβ οὔ 26ἷ, ἀπά οἴ. 2οὖ. -- 
15. Οσοτιραγβοῃ, φυδίεσηδιγ-ἰ δ. Τῆς οουρίεῖ 15 συ Ὀ5ἸΔ ΠΌΔΙ 
ἰἀεηκίςαὶ στ βεςοηὰ [πε οἵἁ 192, οἡ νὨϊ ἢ 566 Ὠοΐς. --- στ. : αγορι 
ἄνῖνε α »απ ον ὦ τοί...) (ἀν ομἕ 97 {ὰε ἀσιδέ, “9 α γαϊδηρ τυονιάπ 

αὖο [ἀτῖνεβ Βἰπι} σμ 47 ἀὲς σιση ἄσωμδε. ΟὐυΣ ΗδὉ. τον ἰῃ ἑδοῖϊ Ὀε 
᾿ιδηβὶδιςά : ἐγῤῥίηρ ἰγίνες οη α γαΐην ἦα», οαἱ οἵ νης τὰς Οτκ. 

Ἐχρδηάβ [15 πε. ὅ.ζ. Ὀείζεσ : ὦ ἀγοῤ τολίελ ἄγοβε(Ξ- σου 65 ἴο 
ἀτορ). [Δ1ἴ.: ἀαξίηρ γος ἐπ ὦ εοδα 44), ἴῃ νι ἢ γος ἰ5 ἴτες 

τγαηϑδίοη, δηὰ Ἂοἀ ἰο]ϊονβ Οὐκ. τού, ἃ βεῆβε 1685 Ῥσγοῦδοὶς 
τῆδη γαίηγ. ΤῊς τοοί, πιδὰς οὗ Ὀοασά, ψἱ τ ἃ ἰάγεῦ οἵ βαστῇ δηὰ 

βίτανν, νχὰ5 ἱκαρί ἔσοιὰ ἰδακίηρ ΟἿἹῪ ὈΥ σοηδίδηϊ στερϑίσβ" 

16. 111.: 27ὲ τυὴο ἀἱάες ἀξν ἀίάες τοῖμια, πα οἱ] νιέείς ἀΐς σίγἀί 

λαμά (οτ, λὲς γήράϊ λαπα καρ 707 [οτ, νισείς οἱ), πιο σοῆνεγβ 

ὯῸ 86η86. [,Δἴ. ἀό τοῖλο γεείγαίης ἀδρ' ἐς ας ομδ τοὰσ γετίγαϊης 

ἐλε τυἱκπμα 7 σοπηῃεοῖβ ἴπΠ6 σουρ]εῖ νὰ τῆς ῥτγεσθάϊηρ, ἴῃ6 5εῆϑε 

Ῥαίηρ βυρροβεά ἴο δε {παῖ ἢς σῇῆο υπάετίακαβ ἴο τεϑίγαϊῃ ἴδε 
ποϊηδη οὗ ν. (σῃοη Βδβηϊ τορζαγὰβ 85 ὑηοῃαβῖθ) τι ϊ 85 πεὶὶ] 
ΕΥ ἴο δοϊὶὰ τπ6 νη ΟΥ 5]ἸΡΡΕΙΥ οἱἱ (οσ, δοοογάϊηρ ἴο Ἀδϑῆϊὶ, ῃς 

1.565 ΟἹ] ἴο χεῖ τὶὰ οἵ ἴῃς ἰαἰηὶ οὗ ἴδ ργεβϑεῆςθ). Βαΐ τῆς νεῖῦ 
ἄοδϑβ ποῖ τηεδῃ γέ σἱη, ἀπὰ ἴῃς ἱπιοΓρσείδο 15 οὔδουγε, υπηδι- 
υταὶ, Δηἃ ἱπαρτοῦδῦϊα. Οτκ.: 2λε πογίὰ τοίρια ἐς ὦ ξεῦυεγέ τοὐ να, δι 

ὃν ἐΐς παριό ἐς ἐσγυμεαῖ σμοβίσομς. δ ΒΊοΪΚΟΙ]: φὰς πογϑὰ τοῖναὶ [Ἰὶ ἰδ 
ἴγ6} ἐς 2δὲὲ ελεοργμέδε 9 τυΐμας, ὄμ ἑὰς [Ὧοϊ δηᾶᾷ ορρτγεβϑῖνς] 
σοιλενίμα ἐς εαὐκα “ σμοῤ᾽είοις." Βαυῖ, νῃδίενος ἴῃς Οτὶκς. τγᾶπς- 

Ἰαῖογ τηίχζῃςϊ αἰϊεπιρί, οὔς Παγάϊυ Ἔχρεςῖβ βυοἢ βυῦι]ς εἰγτηοϊορίΖίπρ 
ἔτοτλ (ἢς ΗδΘὉ. Ξαρε. ὃ Νὸ βδιβέδοϊουυ Ἵοηῃβίσυςϊοη οὗ ἴπ6 σουρ]εῖ 
8ᾶ5 Ὀδθ βυρρεβῖεα. Οἱ, 251" 5 26), 

4 Οη Ραϊ. τοοῖβ ξεε Τβοιιεοη, ζανά απά βοοῖ, «ἢ. ας; Νον., Αγεῖ.; ςξ ΜΕ. «“". 

1.80 5δδά. Ἐδϑῃί, [ἴἢ, Ἐν. Ὁς. Καπιρ. ΕΝ. αἰ,, Ὀαϊ οι ΑΝ. 
ΖΌὗὅῃε Ηεῦ. νοτγὰ ἴοσ ἀξώφ. παν 8150 -- πορέα ; ἴδε χήρα! λαπαὶ τεργεβεῶ ξοοά 

Ἰοστῖυπε ἴῃ Οτἰς. [4ἴ. Ασα. Ασδῦ., Ἰβουρἢ ἈΡΡΑγεΕ ποῖ ἴῃ ΒΙΌ]. Ηοδ.; ἐσ παᾶπθε 
ΘΟΙΏΕ5 ἔτοσῃ ἃ 5] 5 }ϊ οὔδηρε ἐπ τῇς νοτγὰ ίοσ οέδ, 

ᾧ Ἐὸτ οἴδεγ ἱπιροββίοὶς τεαάϊηρϑ Ξεε Ὥς. νά. 
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18. Βείοτε 0) ἱμβοτῖ ι--18, ἈὉ Ὃ 21}; (΄ παρῆλθεν... ὑβριστὴς, ΞΞ "Ὡν 
τ (786.). --- ΚΒ πνΊ2); τεδά γ10;; ἴδε " 5 ἱπβειτίου ἱπάυςεα ὈΥ ἰοἸϊονίαρ π, ος 
εἶξε ἴῃς ἱποοττεοῖ ἱπιετρτεϊδιίοη οἵ ἃ βεγῖρε. -- - 14. Ἐ) ον 032; Θ΄ τὸ πρωὶ 

ΤΌΔΥ ἱποὶαὰς ὈΟΙΒ ποτάδ. --- 38.) ἰς ἴο ΡῈ τεϊαίπεα. ---1δ. [ἀρ. τεραγάθ 38) η51 
διὰ “Ὁ δὲ υπίηςε]ρῖθ]ε, δπὰ [μη ἴπε δεῦδε εομέέρεμαὶ ἴοσ ὙΟ “ ΝΕ 

ἔπῃηγ." Βιυῖ ἴδε εἰρηϊβοαιίου ἀνοβ ἕος 51 (ψμίο ἢ ἰς ρετῆ, Αταπὶ.) βϑοῦις 
δοϑυσεὰ Ὦγ 700 165) ἡ 119328 Ἐσοϊ. 1οἱδ (οἴ. ποῖε οὐ 1912) ἀπά ὮΥ Αγϑπι. δπὰ 
Αὐδῦ. ὑδᾶρε.---ἼῊς οτρὶπ οἵ ἴμεὲ ἄπ. λέγ. “"Ὡ ἰ5 ἀουδίίι!; 6 χειμερινῇ 

(Ξ νον); Ἐ, 2) ρονίς, ΘΓ το. Ὑδε κἴεπι οο ἰῃ Ηδεῦ. δπὰ Ασδιι. -Ξ- σάμέ, 
“πείοτε, ἴῃ ΑτδΌ. ἰὰ τὸ Δ, ψβεπος ἴδε πουῃ τῷ α βήέηρ γαΐν (βεε ἴδε δυϊβοτί- 
Ὧδε5 ἰῷ [.4η6). ΟτἍ, ουζ ποὺπ πΔῪ Ὀε ἔγοιῃ ἃ 5εσοπάδιυ .5-δἴετα, (οὐταεα ΟἹ Ἢ 

ΞΞ 50 (υβεὰ ἴῃ Α5ς, οὗ ἴῃς τυπηίηρ οἵ ναῖεσ); οἴ. [νγ, ΜΙ. ὍΒε οοπδες- 

ὕοπ, ψῖ τ8Ὲ βαρροτὶ οὗ ἴδε Α25. οσ Ασγδῦ., πῆ ͵υπι γ ἴμς τεπάετίηρ γέ». --- 

Τῆς βίετα τ τ ἀγέσε ἰῃ Αγαπὶ, δῃὰ Αβ6. ((8 βεζε ἐκβάλλουσι»); ἴογ ἴδε 

ἰηϊταπβιτνς βεηϑς οἴ. ΑΔ. Ἴν0, ΞΞ ὁδαὐ τολέελ γοίοτυς σ᾿, α τξεέσϑον. --- ΟἹ 
ἘΔ τ τεε ποῖε οἱ 6": --- 35) πη) ἰς τερατάεα ΒΥ βοπιε (Οαπιβὶ, δέ δἰοέ, 
131 4) ἃ5 ΝΙΒρδεὶ (οἴ. Πι. 215 Ε:. 2355), ψὶτ ἢ οπιἰβϑίου οὐ Ὀαρεβῃ δηὰ ἴγδηβ- 
Ῥοεϊιου οἵ ἢ δπὰ Ψ, ΌΥ οἴδετῖς (015. ὃ 2)ς ϑίδάες, ὃὶ 410 ὁ, 4 Οες.35, δ γ5 α 
Ηι. θε. 8ῖς. αἰ.) δ ΝΊ8]. Αβ ἴδε ἔοττι δίδῃ β, ἰξ πῆᾶν Ὅε τερατάεα ἃ5 τηδβς, 
(ἔτοπα "γ9)), οἵ. 85 ἔδιι., ψῖτ πιεϊαι μεδὶδ οἵ 1 δυὰ " (Βδιίομ. Κὅπ. ἱ. 591 (.); ἰΐ 
5. Ὀεϊΐετ, ψῖϊ ΟΙδ. ϑίδάς, ἰο τεδὰ ἔδι. ΠῚ) (δες ϑιτ:.᾽5 ποῖε). ---106. Ὀς., 

ἴον 5: ΓΛ ἸῸΣ ΤΥ ὯΝ, Ξε ἀφ τοῖο ἐαγε μβ γίολες εἰς, Βί., ἔος ἴδε οουρϊεῖ : 
ΜΠΡῈ ΤῸΝ ἸῈΓῚ (ΞΞ ΓΠ) τῷ τας ποῦσ. Π1ἃ.: πΥν 155 πολυ, δπὰ Ῥεῖδδρε 
κὸρ: ποθ᾽ Του, τε ΞΞ σ»α οἱἑ ΓΝ ποοίλευϊνια ἐς εαὐεα, οἵ ἴλε Ἢ Ὁ τῴε τοιδὰ ἐξ 

πανιὰ ΦΞ ἧς ̓ ϊαποι). Τῆαβε ἅτε 8}} ἀεβρεγαῖς ἐχρεαϊεηΐβ. 

171-20. Ιηὔποποο, δάοΙΣτγ, ἐγαιραίιγ, φτοοὰ. 

17. ΑΒ ἴτοῦ 5ϑδδγρεῃβ ἴτοῃ, 
80 πιδῃ 5ῃδύρεπβ πιϑῃ. 

18. Ηε νῦο ἰεπάδ ἃ ἢρῖτες Ὑ1}} δαὶ 118 (γαϊξ, 
Απὰ δε ψῆο δᾶ5 ἀυε τεζδζὰ ἴο δἰβ τιδεῖεν ψὶ 1 Ὀς Βοροτοά, 

19. ΑΚ5 [] δες δηβνεῖςξ ἴο ἕδος, 
850 πιεπ᾿5 τοὶ ὰβ οὔς ἴο δποίδεσ. 

20. ὅΠεοὶ διὰ Αρδάάοῃ δε πενεζ βαίἰδῆςὰ, 

Απὰ (δε εγεβ οἵ πιδῃ ᾶγε πενεὺ βαιἰδῆεὰ. 

17. (οασιρατίβοη, ἴογηδῖγ. [{τ|Ύὕ: ον τλαρβεϑς ἰγομ (οτ, ἰγομ ἐς 

σλαγβεπεα ὁγ 1γομ), απαᾶ α νιᾶρι σλαγῥέης 146 ὅσες οὗ λὲς 7) τεηά, 
Ξϑ- κ (ΠεηαΪΥ ϑοοίαὶ ἰηϊδγοουγβς ἀδνεῖορβ ομαγδοίεσ." 2.ες (ἰ ἴδε 

ψογὰ Ὀε τεϊαϊηδὰ ἴῃ ἴδε ἰοχί) τὸ 3 γεοη, 85 ἰῃ 185 --- τῆς σῇο]ς 
ἴδῃ. δ γισηά τῷ δὶ σοι Ξξ ΔΩΥ δβϑοοίδῖε. Εν: ἡγοη ἐορείλεν 

τοἱἱὰ ἵροη, απαᾶ πο ἰσρείλόν τοῖδὰ τὼς πες οὔ αποέλεν, τῃαὶ ἴβ, 85 

τοῦ αἴϊγαςῖθ ἴσο (4 ίαοϊ Κηονῃ 8ἃ8 εαγὶν ἃ5 ΗΟμΊετ), 50 5ῃουϊὰ 
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Τηδἢ 5ἰδῃά δηὰ ποχῖς ἰορεῖθει --- ἃ ροοα 5επιϊπιεηΐϊ, θυῖ 8Δη υπηϑῖ- 
υΓ8] ἰγαῃοδιίοη. Ἐδυδδ, Ὠοϊ 50 ψῈ}}: ἐς δοἠελεά, --- 18. Οσοτρασχτ- 
502, αυδίογηδγυ- [ἜΤ Ιγ. Τῆς τεναγα οἵ (δι [Πδι] ἀδνοιίοη ἴο οὐ εἾ 5 
τηδϑίοσ ἃ5 ἴο οὔθ ̓β νοῖζκ. Τῇ ρῥτονοτὺ 15 δα ἀσεββεὰ ἴο βετνδῃηῖξ, 

δά οοπίεομρ αῖαβ ΟὨΪγ ἴῇς πυπηδη νιασγ, οἴ. ΕρΡῃ. 6. “ας με 
γεραγα Ὁ ἰ5 ᾿'ἰϊ. οὐξεγνές, τὶ ίυες ἀεεά το (Ήοϑ. 4). --- Οὐκ. ἀξ 
«υὐο ῥίαπές α ἤσγνεε οὔειβ ὯῸ δἀνδηϊαρε ονεγ ἴῃε Ηϑοῦ. --- 
19. Οοιηραγίβοῃ, ἴδσμαιγ. Ηδῦ.: ἂς τυσίον πες 10 ὕαεε, το σᾷε 
ἀεαγί (ΞΞ ν"δα) ο΄ σιαη το νιαπὶ (Ὀτεν!]οαυδηος ἴοσ “9 “λέ ἀεαγί φῦ 

»ιᾶαρι ἐο Τὰς ἀεαγί 97) »"αρ}), Οἵ, “δ ἀξαγί νιαπ ἴ απ. Τῆς ἔσϑι 

Ἰης ἰῃ ἴῃς Ηδρ. γε] 8 ὩῸ βεῶβε, δηὰ ἴῃς τἰεχὶ μᾶ5 Ὀξεη νι οι 

ομδηρεὰ. ὙΤδοβε ὅΠο τεδὰ ἂς ἐπ ταί» οἴο.," ΟΥ, ας τυα εν «ἄσεσς 

με εἰς. το τὰς ἀεανί τἀοιυς νιαπ εἴς. (ΕΝ. τλᾶτρ.), ἴακε της τείδσ- 

δος ἴο Ὀς ἴο ἴῃ τοβεοῖοη οὗ ἴδε δος ἰῃ νδῖεσ, δηὰ υηαετοιδῃ εἶ 

τὰς σουρϊεῖ το βῖδις ἴῆς ῥβυοποϊορίοδὶ ἰἀθΠΠὙ δηὰ ταυΐυδὶ σγαρα- 
τὴ οἵ πιδῃ, οσ ἴῃς δυρροβεὰά ἔδλοϊ [μδὶ Ἔνθ ΓΥ τοδῃ 5668 ΟὨΪΥ ᾿ιΐ5 οὐγῖὰ 
πδίυγε (ρπάς, ἴοσ 6χ.) ἴἰ οἵδιοσ τῶθῃ, Οὐ 8668 Ὠϊπιβοὶ τεβθοϊεα 1Ώ 
Οἵα Πελτῖθβ.Ό. Τῆς ὧς τυα 7227, ἴδ, ὨΟΎΕνΟΙ, ῬΓΟΌΔΟΪΥ εἴτοσ οὗ ἴἰεχὶ 
ἴοσ ας, δηὰ ἴῃε ἐχργδβϑίοῃ ὧς ἤσς 9 Ἴαζξ τοὺ 5 Υ εἰ ογ βἰγτα- 
ἸΑΤΙῪ ἡ οὐ ἀἰνεσγβιιν ξ: τθη᾽β ἴλςεβ δηά τηϊη 8 ἅσε ᾿ἰκὸ οὐ ὑη]ἶς 6. 
Τῆς Ἰδαῖος βθῆϑθε 8. ἔδνοσεὰ ὃγ ἴδε ἔδοϊ τμδὶ συμδὶ ποσὶ βί γι κοβ ἴῃ Ἂς 
αἰϊε ΠΟ ἴῃ τ 5 ἴΔο65 ἰβ 18 εῖγ ὉΠ ΠΏ 658, Δῃα ἴῃς Ρρτονετὺ ΤΑΥ͂ 
Ξε “ΤΏΔΩΥ ΙΏΘῺ Οἵ ΙὩΔΩΥ τηϊηβ᾽" ; ὃδυῖ ἴῇς πογάϊηρ οἵ ἴῃς ἰεχῖ 
γαῖθεῦ βυρρεβῖβ ἴῃς (ΟΥΠΊΟΙ 56 ηβ86, δηὰ [ἢ 5 ἱῃτουργεϊδτ!οη 5 ρεσ- 
ῶρ5 βιρροτίεὰ ὃγ ν.".---9ῷΦ0. Οοπιρατίβδοη, ἴδσπασγ. (Ἕἵ. 30}. 
Οη «δλεοὶ δῃηὰ “δαδαάοη 5εεὲ Ὠοῖς οἢ 15}. Τῆς ἔοστησσ 18 ἴδε οτγάϊ- 
ΠΑΙῪ Ὥδιηα οἵ ὃς ᾿ὐάετγποι!ά, ἴῃς ἰαιτοῦ 15 ἃ ρος ο8] 5ΞΥΠΟΏΥΤΩ ; 
πε σοι Ὀἱηδίίοη οὗ ἴῃς ἵνο ἰ5 σῃβεϊοσίοδὶ δι] ηθβ8. Α5, ϑ8γ8 ἴῃς 
Ρτονθγῦ, βεῃεσδοηβ οὗ ΤΏ ἢ ἰόσονεσ ἸΤΟΟΡ ἀονῃ ἴο ἴῃς ἰδηὰ οὗ 
δῃδάςβ, ἢ ἢ γεῖ 15 ἤδνοσ ἢ]1δ, 80 τηθη᾽ 5 ἀοϑῖγοβ ἃΥ6 ὭδνΕΓ 58115- 
Βεά. Οη ἴδε εγε 85 ἴδε βυπιθοὶ οἵ ἀεβῖγε 8ες Ἐσοὶ. δ 4", δῃά οἴ. 
Εσεϊ. τ᾿. [πὶ ἴδε σοηηςοτϊου τῆς τεΐεγεησς οδηηοῖ Ὅς ἴο ἴῃς νυ ῖβᾷ 
ἴο 866 Ὡδν 5ιρἢῖβ. --- Τῆς Οτκ. δά ἀςβ τὰς σουρ]εῖ: ἀξ τυάο χες λὲς 
4γες ἐς απ αδονκίπαδον ἐο 106 Ζογά,; απα τῤε ππίπενμοξα ἀρ πο 

γεείγαὶμ ἐλεὶγ πρός, οἴ, τ6Ὁ ,ιἷϑι ὍΤΠς σουρῖεῖ 15 ῬΟΒΞΒΙΌΪΥ ἃ μαζί 

οὗ τῆς οἡρίπαὶ ΗἩςεῦ. τεχῖ, τῆοσγε ῬσοΌΔΌΪΥ ἃ βοσῖραὶ δά ἀϊοῃ. 

9 8 ε. 58... ΝΠ. ΕΝ. 4}. 1. 50 τβοδὶ ἐχροκίίογε. 1.80 Οτκ. Εγδηκ. 
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421. ῬΟΝ]ο ορἱῃΐοι δὲ ἰϑαῖ οἵ ομδσδοίοσ. 

ΤΒε οσυςΐθ]ε ἔοσ εἰἶϊνες απὰ ἴδε ἔυσγπαος ἴοσ ρο]ὰ, 

Αμὰ ἃ τωδη (ἰδ ἴο ὃς εβιἰσηδῖς ) δοοοσάϊηρ ἴο δὶς τεραϊδιίοι. 

(οπιράγίβοῃ, φυδίεσγηδιγ -ἰἜγηᾶγ. Τῆς βεςομα Ἰἴπε ἰ5β ᾿ξ. : σηπα ὦ 
"πᾶν σεέογϊαρ 19 ἀὲξ 2 γαΐξε, ῬτΟΌΔΌΙΪΥ ἴῃς ῥσαῖδε Ὦς σεοεῖνεϑ ἔγότῃ 
οἴδειβΒ. ΤὨς ῥγονετῦ ν}}} τῃ5 5ἰαῖς ἴῃς Πα] -ἰσὰτἢ : “ ΡΟ ]ὶς ορίη- 

ἴοῃ 15 ζθηοσαὶν τας "ἢ (Δηοῖμοῖ δἰάς 5 ρίνεη ἴῃ Με, ς}}) --- ἴι τεβῖ5 
ἃ τΑΔῊ 85 ἤϊε ἰεϑῖβ πηείδὶβ.Ό [,6285 ὑσοῦδῦϊαε ἀτὰ ἴῃς σοῃάεπηρθ: 
σεεογάίηρ “σ τλαί τολίολ ἀέ 2γαΐδες, πὰ ἡλαΐ οπ τυλίεὰ ἀξ ῥγέαες 
λένε, (ΞΞ σαὶ μς τερασὰβ 85 ἢϊβ ὑσδίβε, ἰπαὶ 18, 85 ἢἷβ {Ππ|Ὲὲ ἴὸ 

Ῥσαῖβε) -- [ἢ686ὲ [41] ἴο ὑσίῃρ οὧὖἱ ἀϊδάηςν ἴῃς ποίοη οὗὨ ἴεβὶ σου- 
ἰδϊηεὰ ἴῃ ἤσβϑι ᾿ς. ἘΕἸδίβομποῦ : ὦ γμιαμ ἧς (ἃ ἴ681) Ὁ ἀέρι τὐο 
2γαΐδες ἀΐνε; Ὀὰϊ ΟὈν Οὐ ἴῃς σουρ] δῖ τλθδῃ8 ἴο ΔΡΡΙΪΥ τῆς ἰεβῖ ἴο 
τῆς πιδὴ ὨϊπΊ5ε] . --- [ἢ 175 11 18 Ὑδῆνεἢ το 15 ἴῃς τοϑίοσ ; ἤοσο ἴΐ 

ἶβ δῃ. ϑεοΐοῃ ΙΝ. ἢδ5 1658 οὗ τῆς τεϊϊρίουβ ἴοὴς ἤδη 11. --- 

Οἱ πιεϊποὰς οὗ τεδηΐϊηρ 866 ῃοΐεβϑ οἡ 1ηὃ 265. -- Τῆς Οτῖ. δά άϑβ: 
7Ζἧε λεαγ 97 ἦε Τγαμερνές:ο» «6: εὐλ, διε τὰς μῤγέρλέ ἀεαγί «τε: 

ἀποιυζαρε --- ἃ βερτιτηδηῖ ΜΟΙ 85 ΤΩΔΩΥ ῬΔΙΆ]}εἷβ ἰη ἴῃς Βοοκ, 

δηὰ πῖᾶὺ Ὀαϊοηρ ἴο ἴῃς οτἱ χίῃαὶ ἰδχῖ, ΟΥΓ ἴο βοσὴς βἰτηῖϊασ οο]]Θςὔοηῃ. 

93. ἘΡῚ1Υ ἱποσδαὰϊοβ]ο. 

ὙΒουΡὮ ἴδου ὉταΥ ἃ ἴοοϊ ἰῃ ἃ πιοτῖασ, [] 
ὙΤΒουἢἾι ποῖ « ψεῖ» δὲς (0}}} ουἱ οἵ Εἶτω, 

Θίηρ!ς βεηΐεηςα, Ἰογηδιγ. Τῆς ΗδΌ. τεϑδὰβ: ἀές ἡοδν τοῖῶ ποῖ 

ἔβαν ον ἀΐνε, ἴὰς οδυβαῖῦνε ἔοστη ζάσω τοῖδ πο γέρισὺδ (30 
Οτκ.) 5υἱϊ8 τῇς ἄγει Ἰΐης Ὀαίζοσ. --- ΤῊς Ὀσονοσὺ ἰ5 ἃ ρῥἰεἴυγεδαυς 
δηά ἐοσοῖδ]ς νΑΥ οὗ βαγίπρ ἴμδὶ 4 [00}᾽5 (ΟἹ 18 ἢΐβ ἠδίυσε ; τῆς 
ΤΟΥ 15. ἱπιο]]εοῖυαὶ, ποῖ τηοΓαὶ. -- Αἴ ἴμ6 ἐηὰ οἱ ἢσβὶ Ἰίης τῆς ΗςδΌ. 
αἀὐὰβ: ἐπ 2ὲλε γριά 97 ξγὰ (οτ, ὀγμέφεα ἐόντι, οσ, βοιγιάφα σγαίΐη) 
τοίὰ ὦ ῥεείζε, π ἩϊοὮ ταδῖβ ἴῃ ΒΥτησ ΘΙ οὗ ἴῃς σουρὶεῖ ὈΥ͂ ὑππεο- 
βΒΆΥ Δ αἰτίου: ἴῃς ““Ρεβιὶς" 5065 88 ἃ τωδίϊοσ οἱ οουτβς ψ ἢ 
τῆς τηοτγίδσ, δηὰ ἴῃς “ ψτίς᾽" ἰ5 ουΐ οὗ ρἶδοε --- ἰς 5 τῆς ἔοο] δίοῃε 
τιδῖ ἰβ ρουπάεα. Τῆς ρῆγαϑε ἀρρϑδῖβ ἴο Ὀς ἃ ρ]ο55. --- αὶ. Οτῖς. : 
“ἀοωρὰ Ἰάομ τερμγγέ ὦ γοοί, αὐοεργαεσίης ἀΐπε ἐπ ἐὰε ἐομηρὴ εἴς. 

Οἷε ΟΥ̓Κ. ἰεχὶ τεργεβθηῖβ ἴῃς Ῥσοῦθβδ 85 Ὀεδηρ ἴῃς [00] ὕρ ἴῃ ἃ 
ΤΩΔ55 οἵ ὑγεβεσνο ἔτ (5, Οἰἶνεβ, ΟἹ ξταρ65)." 

ΦΟυ ἴδε νοζὰ τεβόεσεὰ μεϑγίδγ 5εὲ Μοοτζε, Ἵμαγε: (οῃ 78. 1519), διὰ α. Α. 
διοῖδ, ΤΆ. δροῖ ογ Δε 7ινεῖνε βνοβσί» (ου Ζερὰ. 1). 
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11. Οπεῖξ "0. --- Οπ πὸ οἵ. Κδα. ἱ. 373 {ι; [ἴῃς δἴεπι ἰδ ργοΡΔΌΪΥ Ὑτπ (700 15), 
δηὰ ἴῃς ἢχπὶ “ τϑὺ ὃς Ησοΐ. (ΕΣ. 2114) οὐ ΗΙἢ,, ἴδε εεοοηὰ ΗΙΆΙ. {δὲ ἢγεὲ 
Ῥε τεδὰ Ηἰΐ,, τς Ῥγερ. 3 βῃου]ὰ ὃὈς οταϊτεα, ---19. ἮΝ 053; Θ᾽ ὥσπερ; τεκὰ 
2 τ νος. Βὶ.; Βδιιομ. Ὀκε.: ὉΝὉ2 ἼΦΨΝΞ. ---ἰςδ᾽ οὐχ ὅμοια, ῃΐο ΒδεῖοΒ. 

εαρἰδίπβ 85 -- Ὁ ΟἽ [.Ν2, τηϊβτεδαϊηρ οὗ Ὁ).Ὁ2 ἽΦΝ2; οἵ, ἴδε περαῖϊνε ρδιζίοῖ ε 
ΤΔΥ Ὀς ἱπιετρτεϊδιίου οἵ τὰς ἱγδῃβίδῖοσ. 6 (οἱϊοννβ 35, εχοςρὶ τμαὶ ἰξ ἱπδετὶ5 

ἴδε οὐ οἵ ἾΗ. ---33. Ἦ τλῦ.; (ὃ μαστιγοῖς. --- Οὐ ἴῃς 5ἴετι 5ες Οες. 73ες. 

ΒΩΒ.; εἴ. Ηεῦ. Ατδπι. δὰ Ασὑαρ. γσ9. ΤΈς δἴειι ΦΓΣ βδεῖηβ ἴο ὃς υὑδεὰ οὗ 
ΔΩΥ Ρουπαϊηρ ογ ῥγοβδίηρ οἵ πμαγὰ ογ δοῆ βυϊθδίαποςβ. [ἐκ ἰ5 ρεύμαρβ Ατγᾶπι.; 
«Ε Ὁ. Η. Μ]ετ, ϑεραολ. 58. --- ἨΠ ὉΣ3 ΓΛΟῪΣΠ ὙΓ2 ΦΏ593; Φ ἐν μέσῳ συνε- 
δρίου ἀτιμάζων, αἴες νΜὨϊοἢ Βὶ. οὔ5 Ἧς πιδῖκεβ 3 τδε Ῥεφίπηίηρς οἵ ἢ, διὰ 

δἰ5ο ψῖὰ ὦ, οπιὶϊα γοσο; ἀτιμάζων Ἐς τεΐετβ ἴο βοῆς ἔογτῃ οὗ 5}. Ν. Ηειζ 
(εἰξεὰ Ὀγ Οβεγῃς) πιᾶίες συν. Ξε ΠΣ ὦ φονεβαην οἵ σοσΐείγ (700 345); σβεγπε 
Ῥτείετβ ν»2Π|, δπὰ τεηάστ ἴῃς Ηςρ.: ... ὦ γοὐ α»εἴαΐεξ ἀΐς αςεοεέαέες (οτ, εφμιαὶς 
ἐπ γαμξ, οἷ. Κ 455), γόοις τυοιρία πο γέσιουε εἴς. ὅες Ζαρος. Τνεες ίο. ΜΑΥ, 
7.δε, 7αἱγ, 1897. [ἰ 5εεπιβ Ὀεῖϊεγ ἴο τεϊαΐϊῃ 3, δῃὰ οὔ ἴῃς ἴἄγες πεχὶ πογὰς 

οἵ Δ; Φ πιὰν μανε οπιϊτιεὰ “02 ἔγοπι ἰϊ8 βἰ τη! ἴο (οΟ]]ονσίηρ 2. --- ΟΩ 
ρῸΠ δες Ηἰ. (γ8ο πιαῖκεβ ἴῃς βἴεπι ἡ), Οσες. Τῆς πογὰ οσους εἰδενδεγε ἴῃ 

ΟΤ. οἿἱγ ἴῃ 2 5. 1719; ᾽ΑΣ πτισάνας; Θ παλάθας; Ἔ, ῥεήτανπας (ῥαγ ἐκ -φγοαὶς) ; 
ἷπ 2 5. 17} ὦ ἀραφώθ. Τβε ἔοτγτι οἵ ἴδε βίεπι ἰδ ἀποειϊδίη; ρετῆδρα ἤρτ, 7 

οἵ πρῸ; οἵ, 1]οὉ 2611, ἀπά Αταῦ. Ασϑπι. ρ΄, γέξε, ὀγεαῖ. 

23-27. Ἰπιροτίδποο οὗ 5118}} δηὰ Δ. οδΙΕ 19 ζ0Σ (16 ΖδσΙΔοΣ. 

23. ΙοοΚ ψεὶ! ἴο ἴῃς ἀρρεᾶγδσῃςς οἵ [ἈῪ ἤσοοῖς, 

Οἴνε οδεεία! αἰϊεπιίοι ἴοὸ εἴ» Βεγάδ, 
24. Εοτ τίἽβεβ ἰαϑὲ ποῖ ἔογενεσ, 

Νος «ει » ἴο 4}} ψεπεγδίίοῃβ. 

25. Δ εα τμε ΠΥ 5 τεπηονεά, δηὰ ἴῃς δβεγργονια δρρεδιβ, 
Απὰ {ἴα γτδβ5 οἵ ἴῃς τηουπίαϊηϑ ἰ5 ψαϊμετεὰ, 

26. Τῆεα τῃς Ἰαπιῦβ νεῖ] ΒΌΡΡΙΥῪ ἴπες τὴ οἰοϊδίηρ, 
Απὰ ροαῖβ ἔυγηίβι ἰῃς ῥγίος οἵ ἃ βεϊά, 

27. Απὰ ἴδετε νἱ] δε ργοαῖ᾽ 5 ταῖς ἐπουρἢ ἔοσ ([Ὦγ ἰοοά, [] 
Απὰ (επουρἘ) ίογ ἴμε πιαϊπίεηδῃος οἵ [ἢγ πιαϊάδῃ5. 

Τῆς Ῥοξεῖῃ ἰ5 ἃ βδογῖ ἰτεαῖίβε οὔ ἴῃς ουἱυτα οὗ δηΐπιδὶβ, δηὰ σίνος 
υ8 ἃ ψἰπιρβε ἰηῖο τἴᾷς 1" οὗἨ ἴῃς τυγαὶ ρορυϊδίίοη οὗ Ῥαϊδβείῃο. 
Τῆε 5301] οἵ Ιβγδϑὶ ἢ Ῥα]εβείης ννὰ8 Ὀεῖῖεσ δάαρίδα το ἴδε ταϊβίηνσ 
οἵ 386 εΡ δῃὰ οχϑὴ ἴῆδη ἴο ἴῃς ὑγοάἀυσίοηῃ οἵ ρταίη, ἀπὰ ἴῃς πτίϊεσ 

Ῥοϊηῖβ οὐἕ τῆαϊ ἰξ 15 ἴο ἴῃς ἰοσπηεῦ ἴμδαὶ ἴῃς σουπίν ἰδηάονῃοῦ 

ταδί Ἰοοῖκς ἃ8 δἰ8 οἰϊεῖ βϑοιγος οἵ νεῖ. ΤΉς ἱπιτοἀυοσίίοη οὗ τὨ 9 
ΒΘ] οὶ 15 ἰῃ δοσργάδπος σὰ τῆς ῥγαςῖίςδὶ αἰαὶ οἵ ἴδε [εὐνὶϑῃ 

δποπιῖς ντιτρβΒ. (Οἱ, (ῃ6 τνοσῖκβ δηὰ σϑηλατῦίκβ Ὀη δρτίουϊεατε ὈΥ 



ΧΧΥΙΙ. 23-26 493 

Αὐἡϑδίοιϊς, ΤπεορὨτγαβῖυβ, (αῖο, ϑαττο, ν σγρὶ!, δηὰ οἴδετβ, διὰ ἘΝ 
ἐχίσζδςοίβ ἰῃ ἴῃς σεοροῃηίοδ. 

23. ΘΥπουυπιοι8, ἰΈΓΏΔΙΥ, ΟΥ αυδίογηδγυ-  ΓΏΔΓΥ. Σοὶ τε, 

κι. ἔποεν (ειαρῃαῖο). “42ῥέεαγαπεε, ᾿ἰϊ. ζαέε, τε βιαῖθ ογ σομαϊοη 
(Κν.). 4, εξ, οἵ βϑιιδεερ δηὰ ρμοδῖβι. Οϑε εαγείμί αἰεπῆοη ἐσ, ᾿ἰϊ. 

σε; μὦὲὼν ρνπά οπ. Τῆς ΗδΌ. ἢδ5 βἰπιρὶν ἀσγας (ἴῃαϊ ἰ5, οὗὁ οδιῖα 
οἵ οἱ 58εερ δηῃά ροδῖβ) ; ἴδε ἰῃβεσίίοη οὗ δὰγ (30 Οτὶς. δηὰ 1,81.) 

ἷβ Ἰἀνογεὰ ὉΥ ἴδε ρδγαὶ!ε]ίβτω. Τῆς οοπίεχε (ν. Ὁ 5) 5ονβ ἰπαὶ 

τῆς ψ ΠΟ ΔΔ5 ἴῃ πλϊηὰ 8ῃ6ερ δηὰά ροδῖβ, ῃοῖ ἰαγρε οσδίίὶε ; 50 
Ναραὶ (1 8. 255...3) μὰβ 8ῆεερ δηὰ ψοαῖβι Οχϑῃ, βόύγενεσ, ΜΕΘ 

οντθὰ ἰπ ἴῃ βου οὗ Οάπαδῃ (154. 71 ϊ. 8:8), τῃουρῃ. ἴῃς 

ΘΟΥΠΙΓΥ 566 1π18 ἴο δανα Ὀδθ Ὀεῖτοῦ δαἀαρίδα ἴο 5γ28}} οδῖτ]ϊ6. ὅὲς 
5 14' το (οσ τηδεπτίοῃ οἵ οχεῃ. ---- 94. Θυποηγιηουβ, ἰαΓΏΔΓΥ. 
Εχμοτγιδιίοῃ ἴο σοητίηυδὶ εβοτῖ, νν ϊοἢ 15 ΠΘΟΌββαιν Ὀεξοδιιθε ομε᾿ 8 
δἴοσεβ ἃγῈ σοῃβίδητΥ Ὀεΐηρ ΟΟπβαΠΊ6α ---ἰἶ οὴς ψου]ὰ τγδηβαινξ 
ψ ΕΔ ἢ, ομς πιυϑὲ Ὁ6 411 1116 {ἰπ|6 ἀηλδϑβϑίηρ 1ζ ; ἴῃς τὐεαλ ἰδ τ ἢ 

τῃαῖ οὗ τυγαὶ ργοάυςῖβ, Ἔβρθοῖα!ν 5ῆεερ δηά οχθῆ. Οτ, ἴδε ψβϑι ἢ 

τείειγεα ἴο τὭδυ ὃὉ6 ποῃ-Δρηουϊταγαὶ, ταν τροηου δά ἴμς |ἰκ6, 
δηὰ [6 τρεδηΐηρ Μ0}}} τε Ὀς ἴηι ἤοοκϑ δὰ μογὰβ γε ἴῃς ΟὨΪΥ 
5014 δηὰ ρετιμδῃδηῖ στσῆαβ ; ἴῃ ἴμδῖ οᾶδ6 ψὰ τηυβὶ ἰῃϊηϊς. οὗ ἴῃς 

ΥΥΓΙΕΓ 85 ὉΠΕΠΘΠΑΪ ἴὸ υὐῦδῃ δηα σοτηγηθγοίδὶ [{ξδ. ---- Τη βεσοπα 
᾿ἰπ6 ἴῃς ΗδςΌ. [45 ἐγσευη ἃ5 ἴῃ ἴθσπὶ σοσγεβροηαίηρ ἴο γίολές,; τη ὶς 
5 Ἔχρ᾽αἰπϑα 85 Ξξ-  “" ῥτποεῖν αἰρτγ," Ὀαῖ τῆς ἀχργαβϑίοα. 5. ἱπᾶρ- 

Ῥτοργίαϊε ἴο ἴῃ σοπάϊοῃ οὗ βυςἢ ἃ Ῥεΐβοῃ 85 8 ἤθε ἀεϑβογ δε ; 

ἃ 5:15 ϊ σῆδηρε οἵἁ Ἰεῖζειβ ρίνεβ τῆς ράδγα  εὶ τὐεα ῥά (οἴ. 7ἐτ. 205): 

- 25. ϑϊηρὶε βεπίεηςε, αυδίογηδιγ-ογπδῖγ. [ἦἰ: 426 ργαςς ἐξ 
γένισυδα ἀπά εἴς. Ὅῆδ οοπηεοιίοη ἱπαϊοαῖεβ {παὶ {15 νεῖβα ρίνεϑ 

τις ῥτοϊδϑὶβ ογ σοηάίτίοῃ οἵ ἃ οοπαϊτίοπαὶ βεπίθηςο, οἵ νι ιϊοῖ τὰς 

ροήοβίὶβ οὔ τϑβυϊξ 15 εχργεβϑεα ἴῃ ἴῃς (Ο]]ον πη; νετβοβ." Τῆς 

)γαςς ἰβ τοτηονϑα ἴο ἴῃς Ῥάγὰ ἰη ἴῃ ἴογῃι οἵ ἤσαν 85 ἑοοὰ ἴοσ ἴῃ 

ἃπίῃηα]5. Αἴδγ ἰΐ ἰ8 βίογεαὰ ἀρρεᾶτβ ἴῃς βεοοηὰ ρτονῖῃ οὗ 974.) 
(ΚΝ. “τ ηπαθρ σγαφε), ἴδε αὐρηργοτυίθ. ὙΤὨΐ5 15 ἴῆς ρτονίῃ οἵ τ 6 
ἰονγεῦ Ἰδηάβ, Ὀὰϊ τς Εἰσἢ ἰαπάβ (γεσωρι φέμς) βατηϊϑῃ θα δατηίταθ]ς 
Ῥάβίυταβ (1 ϑάτῃ. 253), ἔτοτι ἢ ἢ 4150, ἰξ ἀρρβᾶγβ, ἴτε ζταββ (1ῃς 
ἴεττα ἱποϊυμἀΐηρ 411 Πετθαρ 6) ν5 ραδλεγεά. Τα παγίηρ Ὀεβδῃ ἴῃ 
Νίβαῃ (Ματγο;-Αρι]). --- 26. ϑγηοηγτπουβ, Ὀἰπαγυ-ἴογδιυ ((86 

5. 80 5δδλά. Ἐδϑβῃὶ, ΕἸεΐίβοι, Πε. ϑιῖ:. νν 1, Εσαηκ. δ. 
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ἢτβὲ τροτοοῦ 18 Ροσηδρ5 ἀείδςϊνε). Ῥχονίβίοῃ ἴμπ5 Ἰδίὰ ἃρ, ἴδ 
βοοῖκ ν1}} ὍΣ νεὶ] πουτίϑῃεα δῃὰ ρῥτιοῆίδθϊα ; δῃΐγδὶβ ΤΥ Ὁς 50]4, 
δὰ ν}}} τῆι18 ἔχη βἢ ΤΩΟΠΟΥ ἴο Ὀὰγ εὐσζλίηρ οὐ ἃ βείά. ῬῬτορθΟΥ 
Αἶβὸ ἰῃ ἤτβι Ἰΐπε ἴπεγα ἰβ τεΐεσεηος ἴο ἴῃς τηδίκίηρ οἵ οἱοιμίηρ δὲ 
Βοῃῆς δοπι νοο] (οἴ. ]1οὉ 315); τὰς οἰοϊπίηρ οὗ ἴῃς πουβομοϊὰ 
ἴου ἴῃε γὙεᾶγ νγὰβ ἀοι 1]685 ρσεραγεὰ δἱ [ἢ 8 ἴτας. ---- 37. Ῥασα οὶ 

βἰδιειηθηῖβ, ἸΟΤΏΔΙΥ- ίμασγ (δοοοσάϊηρ ἴο ἴδε εππεπάθά ἰεχί). 
Οοαξς »"ξ ἤετα ρΡρθᾶγβ 845 ἃ σοϊῃωοῃ δτίϊοἷς οἵ ἰοοά. ἴὼὴ [πε 
δηυτηοσδίίοη οἵ ἰοοὰβ ἰῃ Ὠϊι. 32.5.19, Ὀεβϑιθβ Ἵεσθᾶῖβ, ὨΟΏΘΥ, Οἱ], 
βεβῆ, δῃὰ σε, γε πὰ γα (ΞΞ βοὺσ γα ἱ]]) οὗ ἰσϊπε δηὰ ρηδξ οὗ 
5124}} οδίϊς (βῆδερ ἂπὰ ροδῖϑ). Μοδὶ νγὰβ σάγεὶγ δαΐθβῃη; ἴῃς 
5:8} 65 οἵ οοὰ πογὲ Ὀγεϑά, ΠΟΉΘΥ, ἔπιϊϊ5, ἀηὰ ἴῃς ῥτοάυοῖβ οὗ ἴδε 
ἀδῖτγ." --- ΤῊς βεσοηὰ [πὸ ἰ5 ᾿ξ. : σμα »ιαϊκίσπαπες (1τ. Ζ7ε) “ον 
2}ν νισίάεηις, Ὀὰϊ τῇς Ῥγερ. (,0γ) 8 ργοῦδοϊν ἴο Ὀς σοπθπααα. ---- 
Αἴεν ,»ο» τὰν ,»οά ἴῃς Ἡεῦ. δἀ ἀκ: ,“η0γ Ζἀε ,οοά οὗ τὰν ἀομεελοζαΐ, 
τυ οἰνίηρ ἴἤτες ἴετῖηβ δῆεσ ἐπουρὰ, οὗ νὩ]Οἢ ϑυγ. οὐανῖβ τη 6 ταϊγά, 
δηὰ Οτκ. της βεοοπὰ ; ἴπεβε ἵνῸ δὲ σα] γ Ξγῃοηγτηουβ, δηᾷ ἰΐ 15 
Ῥεῖῖετ ἴο οπῖς ἴῃε βεοοηὰᾶ, νι ϊο ἢ βεεηδ ἴὸ ὈΕ ἃ ρίοββ (εχρδηδ οι 

οὗ ἴὰς τῃϊτά).ἢ 

43. ὮΔ 5υν; 6 ψυχὰε, ρετῶδρε -- 0), ρετδδρε (Ϊ86.) Ξξ 2 ἰῃ βεῆβε οὗ 
2εγ ον. ---- ἸΏ Ὁ »; τοδὰ, ὑῖῖῃ Ο, Ἴτυν. --- 34. Ἐ8 Ἴ; τεδὰ σὰ (οἵ. 7ες. 2οϑ). 
- Ἢ ὉΜῚ ΤΩΔΥῪ ὈῈ τεϊαίῃθά, οἵ τε ταδὺ τεδὰ μοὶ (Φ οὐδὲ). --- Βείοτε βεοοῃᾶ "τ 

ἱπβετὶ ν ζρετξ). --- 37. Οταῖξ ἨΦ ἼΓ}2 Ὀγου (85 β1065) τὴ ὦ, τβοες θερα- 
πόντων τερτεβεηῖβ ἢ γὴν (7]Δ5.) ταῖβεν ἴθδῃ Γ}3. -- Τῆς ἤχει ζωήν οἵ ὦ 

ΔΡρεδσε ἴο ὃς δεείσοϊϊδιϊου οὔ ἴῃς Ηεῦ. εχρτγεββίου (0π) ἴο ἴῃς (οἰϊονίηρ 
Ῥῶιγδος, ἰπ πίοι ζωὴν Ξε ἡ Α(Ή Ὁ»). 

ΧΧΥΤΠ. 1. Το οοῦχαβο οὗ ἃ βοοᾶ οομπθαΐθῃοθ. 

Τῆς νἱοκεά βες ει ὯΟ οἷς Ρυζξιεξδ, 

Βαὶ ἴδε τἰφμίεου ἃτε ἃς Ὀο]ὰ δ5 ἃ Ἰίοῃι. 

ΑπΕϊδπεῦς, ἰογθατγ. Βολῆ τ: σοπῆάεηϊ, βεουτε (11 1} 7. 185). 
Α Ῥαά οοπεοίδεμος βυβρεοῖβ ΔΟοῦϑΕ 15 Ἔν ΓΕ Γα. 

Φ Οἱ ἴδε διαηάϊηρ ἐχργεεείοη ἰῃ ΟΤ.: ὦ ῥαπεῖ Αοτοίες τνῖίὰ νεὴϊξ αν λσμεν (Ἐχ. 
43 ΕΣ. 2οῦ αἱ.) ; «οἴ, αἰ8ο Επτίρ., Βαεεᾷ., 142; Ονὶά, “4εί. τ, τττ. ἙἘὸοσ πιοάετῃ οὐΣ- 
τότ ἰῃ Αταδία αηὰ Ῥαϊεξιίπε 5κες Ἐουίπβου, 8ὲδ. Χε:., ἱ. 571 αἱ. ; Ῥαϊπλεσ, 2 σερ οὐ 

“Δε Ξποάκε:, Ὁ. 230 αἱ. ; Τποιπδου, ζανά ἀπά Βοοξ, 1. χχὶϊ αἱ, 
ΗΝ τος ρασαρταρῇ οἵ, ἴποβε ραββαρβεβ οἵ ἴπε Ανεβία (85 Βαγγζαγὰ 3) ἰ νψμῖο 

δἰ τηΐϊασ ρτοτοΐηεηοε ἱς ξίνεη ἴο ἴ8ε ουατε οὗ οΔἴ1]ς. 
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2. Τβε ἢγβι οἱ. τεδθβε: 235.) “δε αμοργεσείοι 97 α ἐαπδ νιαῆν αγὲ 
ἐπ γίέμεες, τἰῃαῖ 15, ἀπβίδῦϊε ρονεσηιηεης (8 ταρὶ ἃ βυςοςβδίοη οὗ 
ΤΌΪΕΙ5) 18. ἃ Γεβυὶ οὗ β8οοΐαὶ οουπιρῆοη. ἙἘδρίὰ οἤδηρσε οἵ τυ ]εῖβ 
ΤΩΔΥ, Ὠονγανεσ, Ὁς Δῃ δοοίἀδηΐϊ οἵ ἴμε Ῥο]Πο4] 5ἰτπδῖίοη. Οββί ὉΪΥ 

νὸ 5ῃου]ὰ γεδὰ : ὃν εἴς. μι η}») ἄγε ἐξ ἐμθρεῖσς (οσ, ρεΐ,ογάμμες). τ 
ὙῊε βεοοῃά ἰἰπε 18 ᾿ἰϊι : ὄψΖ δγ ἐπέεδσεμ (654) ἱπείνωμεζεα νπὸπ 

σίρλὲ ἐαεῖς ὥρην, οἵ, ὃν νιέη ἱμέελιρομ (απ4) εορπίεαη 97 γίρλ “ἢ 

(ἴδε εχ βιίηρ βἰδῖυ5) ἔσο σης; ἴδε βεοομὰ ἰτδηβίδήοη ([ἢ νι ἢ 
ἴδε νοτῦ 15 ἴδίκεῃ ἂ5 ἰπάςῆηϊϊε) 18 ποῖ ριόῦαῦ]6ς. Τὸ υπάετγβίδηά 
σίρλέ (ἰὰ ἴῃς ἢχβὶ ἴγδῃ5].) 88 ξξ "7 υΠβάϊςτίοη, ΡΟ οαὶ δυϊμοσὶτγ " 
(0 ει.) 15. ἃ βοιμενῃδῖ ἐοσγοθὰ ἰπιογργεϊδιοη. 5811 1688 Ὡδίυσαὶ 15 
ἘΝ..᾽5 τεπάδπηρ, σκσδε (ΞΞ εχἰβιίηρ βἰδῖυ5), τοτὰ ἴῃ 8686 “ρἶδος, 
515," νῃϊο ἴῃς ΗδΌ. πογὰ βουμγεϊίτηθβ 85... [ηϑἰοδὰ οὗ »η τὰ 

ΤΑΔῪ νπὶϊε ση (Π6.), ἴῃ6 τηοδηίηρ ἴθ Ὀεὶηρ ταὶ Ὁγ ἃ 5ἰηρὶς 
πιο σεηϊ τηδη ΡΟ τ Δ] ογάοσ νν]}}} Ὅς τηδὶπιαϊηςάα. --- ατῖς., ἢ αἱξ- 
ἔετοηϊ ἰοχῖ : ὁν 2ἀὲ εἷβ 9.7 “ηροσέν νιέηὶ δέρῥωάδε αγίεε, δμω ὦ εἰευεν 

"παρ τοί ἐχηπρμέσὰ ἤλόνε, πἈΙΟἢ 8. ἰητο]  Ὁ]6, Ὀὰϊ ἀἰδραῖεβ ἀτὲ 
βαϊὰ ἰῃ ΡΥ. ἴο ατίϑο ἔοταῃ ἴῃς ἡδῖυσε οὐ ἴῃς νἱοκεά, μοὶ ἔτοση τῃεὶσ 

510 ---ἰἢς ἀϊδρυῖΐεβ ἅτ τἢοσωβεῖνεϑ 31}. -- Π{ τὰς ἐχργεβϑίοῃ ἔμοισίμρ 

σήρλέ Ὀε οὐιϊτἰεὰ (48 ρ᾽ο85 οὐ ἐμέσδρερδ, Μὰ ΤΩΔῪ τεδὰ : ὁγ α σιᾶπ 
(οσ, ὃν »ιϑη) 97 ἐμείρλέ ἐξ [ἴδε ἸΔη4] ἐς “πασε εἰαδέξ (ΞΞ ἐς ἐείαό- 
ἤελεαά) (εἶ. 292) ; οτ, [ἢ αγς Ὀε ἰηβετίθα : ὃν ὦ νιάη 97 ἐρπεεέξρεροε 
ἐξ ἐχίδέσπεε ἐς ῥγοδρηρεί. --- ΤῊς τοχὶ ρυϊβ “ Ἰη16]]Ἰσοησς ᾿ 45 δηἢ- 
655 οἵ “ Ἰδηβρτοββίοῃ ᾿᾿ ; [ἢϊ5 τΊΔῪ Ὅς υπάοιβίοοά ἰῃ δοοογάδηςα 
ἡ τὰς ροϊηΐ οἵ νἱεῖν οὗ Ρυ., ννϑ ἢ τραῖτεβ τποσαὶ εἰτοσ ἴς τοϑυὶῖ 
οὗ ἱπποσᾶποα. ---- ΤῊς εΏΟΓΑΙ βεηϑε οὗ 6 σουρίεῖ ἀρρεᾶγβ ἴο ὃὉς 
1μαῖ τηοσαὶ ἱζπόσζαηος ἀπά ἰγδηβρτεββίοη 8 Τοβροηϑὶ Ὁ]ς (ογ Ῥο] τ δ] 

ἀἰκῖσεββ οἵ ἀϊβοσάεσ (50 ἴδε Η6}.), οσ, ρετῆ., [δαὶ χυᾶττεὶβ δηὰ ͵ανν- 

515 ἂσὲ τὰς νοσκ οὗ Ὀδὰ τηδη (50 ἴῆς ΟτἸκ.), δηὰ ταὶ οσάσσ, οσ 
Ῥεδοα, 15 τηδἰηϊαίηοα ὮΥ 4 Ὀγοδα ἰηἰε σοπος πῃ ἢ τεοορηΐζεβ ἴῃς 
οἰαῖπιβ οὗ ἴῃς ποσὰ] ἰᾶαν. [ἰ ἰ5 ροβϑβίδϊς, ἤονόνεσ, ταὶ ἴῃς ἴνο 
Ἰπεὸβ οὗ ἴπε οουρὶεῖ ἀο ποῖ Ὀεϊοηρ ἰορεῖδοσ. 

8. Ορργοδβεῖοι οἱ [6 ῬΟὺσ. 

Α «Ὑὐἱοκεὰ τοῖος» τ8ο Ορργεβθεβ ἴῃς ρβοὸσ 
15 ἃ Ὀεδιϊηρ ταίῃ τυ ἢ Ἰεᾶνες 0 ἰοοά, 

Μιγυλὶ σΟΙΩρΑιίϑου, ἰογΏΔΙΎ ΟΥ Αυδίογηδιγ-ἜΓΏαγ. Τῆς Ηδοῦ. 

Τελάδβ: 4 2007 "»παρ σπα απ ῤῥγέ5507 97 26 ροογ, 4 δεαδηῷ γοΐπ 
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απά πο δγεαα,, τμαὶ 5, 5 2007 νιαπ τοῦ οῤῥνγέξεές εἰς. ἐς εἴο. Βαϊ 
ἴπ Ργ. (ογ ἰὴ ΟΤ.) ἃ Ροὺσ πιδῃ ἰ5 ηοῖ οοηοείνεα οὗ 85 ἃἢ ΟρὈγέϑβθοσ 

οἴ ἴῃς ροοσ, ἰ8 ποῖ τδουρῆϊ οὗ 85 Ὀεϊῃρ ἰπῃ ροϑβιϊίοῃ ἴο ὀρργδξϑϑβ; ἢὨοζ 
ἀοεβ ἴἴ δα ὰ ἴο ἴδῃς αἰδίγεββ οὔ ἴπε ροοσ ἴμδὶ {Πεῖὶσ ὀρργεβϑοσ 15 οῆς 
οὔ τῃεὶγ οὐσῃ ο1455. --- Οτίς. : ὦ δοΐά (οτ, ἐρμγαρέρμ5) "παπὶ ὅγ τοίεξ- 

ἐὐὔμεες οῤῥγέσεές (ΟΥ, ἀεζμ5έ5) {ἦς ῥόον, ἡ ΘΏΟς τα τηϊριϊ τοδὰ : ὦ 

τυϊεξεα »ιαρ τουὴσ οῤῥγέσδες εἴο. ΒΥ τῇς οσἤδηρε οὗ ἃ νονεὶ (με 

8686 ἰ5 οὐἰδἰηεα : ὦ γεάν (ἰϊ. ς νιαη, α ἐἀίφ) τυάο εἴς.," Ὀαΐ ἴϊ ἰς 
ἀουδιῖ! ψῃεῖδθεσ (ἢ15 15 δὴ δονδῦϊς ΗδΌ. οοποιταοῖοη. ἡ ΤΈΣ 

τεδαϊηρ ἴετε δἀορίοά, νῃϊςἢ 15 βυρρεδιοα Ὦγ ν.5, 15 οὐϊαίῃθα Ὦγ ἃ 
ΠΟΌΡΪΟ οὗ 5ἴταρὶς ομδηρεβ οὗ τῇς ἰοχῖ. 

. 4, Αἰμὰθ οὗ ἔα] ἀπὰ ἔα ]6ε.6 ἰοιγασὰ [10 πϊοκοά. 

Τῆοβε ψ80 ἰογβαϊςς ἴῃς ἴδνν ὑγαΐβδε ἴῃς υἱοϊκεὰ, 

Βαϊ [δοβς ψἢο οὔβεγνε ἴῃς ἴανν γε ζεαίουβ δραὶποῖ [μεπὶ. 

Αμθιμειῖς, ᾿ΕΓΏΔΓΥ, ΟΥ 4υδίθγΏΔσΥ- [ἜΛΑ ΤΥ. ΤὨς ϑροοὶαὶ ἱπιεγργεῖδ- 

ἴοῃ οἵ ἴῃς σουρίεῖ ἀερεηάβ οὐ ἴδ τπηδδηΐϊηρ ρίνεη ἴο ἴδε ποτὰ 
ἦστω. 1 τδ]5 τηθδηβ ἴῃς “ἰὰνν οὗ Ὑδῆνε,"" τῆς πδιίίοηδὶ οοάς, ἴπεη 

τῆς τεΐδγεησς 15 Ὀγοῦ Δ ὈΪΥ ἢοΐ ΟἿΪΥ ἴο (ἢ6 ψεπεσγαὶ δος {μεγείη 
δηπουποδά, Ὀυϊ ραγιου αι ἴο τῆς σοπάϊθοη οὗ τπϊηρβ ἴῃ ἴδς 

ατεεκ ρεποα πβδῃ τηϑην εν ἀἰὰ ρῖνε Ἂρ ἴῃς παίίοπδὶ τεϊϊ σίου 
δηὰ ἰδοῦ {πετηβεῖνοβ ἴο ἰοσγείζῃ τ ]οῖβ δηὰ τηᾶρηῃδῖεβ, ῬὮΏΟ ἅγε 

οἴη ἰὴ ἴῃς ῥβαϊη)ς γείδισοα ἴὸ 85 ἴῃς ““πὶο κε," δπὰ Εσδυβ5 ἰ5 συῦ- 

βίδηκία!ν τρῶς ἴῃ ἰταῃβἰδιίηρ : 2ᾳλ6 αῤοτίαξες ῥγαΐδε τὰς ἀδαίλεπ. 1 
τ ῖ5 Ὀς ἴῃς οοττεοῖ ἰηἰετγργεϊδιίοη, ἴμ 6 σουρ]εῖ ἔοττηβ ἴλ6 ΟἿΪΥῪ ταίετ- 

Θῃς6 ἰῃ Ρτον. ἴο 50 ς ἢ ἀροβίαϑυ (εἶ. Ψ ᾿το δ 5. 2--). --- ΤΙ ἦσεν ὃὉς 
(ΔΚδὴ ἴο Ὁε ἴῃς ἰηδιγαστίοη οὗ ἴδε νῖβε (3' 4᾽ γ 28.3) ἴῃς οουρὶεὶ 
ΨῚ] τηθαὴ ἴθι ἢς ψῆο τείβεβ τῃϊ5 ἱπϑίγιοίοη ἀοαβ ἴμυ5 ἰῃ εἰεςὶ 
δηάογβε ἴῃς νἱοκεοὰ, νης ἢς νῆο ρῖνεβ ες ἴο ἰΐ γ}} ἰπ εἰεοῖ 
ΟΡροβε ἴπεα. ΤΉϊΪϊΞ ργεοίβε ἔοσῃι οὐ ἐχργεββίοῃ 18 ποῖ εἰβϑεσβεγε 

δια ρἰογεά ὉΥ ἴῃς 5668 ἱπ βρεακίηρ οὔ {πεὶσ οσῃ ἰηβίτυστίοι, δῖ 
τῆς ἰά64 15 ἰουηὰ (πτουρῆουϊ [πε Βοοῖκ, ραγιὶου τὶν ἴῃ οἶ5. 1.-. --- 

ΤῊΘ 56ηβ8ε “ἂν ἴῃ ζεποταὶ" ἄοεβ ποῖ δοοοτὰ στ ἴμς νετὺ Μρεαζε, 
νηΐ ἢ ἰταρ]165 ἃ Ὀοάγ. οὗὨ ἱπειστιοιίοη τὶ πίοι ἴῃς ταδῃ βἰλῃάς ἰῃ 

4 ἢμϊι:. Ὀς. Βι. 51, νυ 11. αἱ. 
Ἔ1ι ὀοσυτϑ εἰδευνῃεγε ΟΩ]ΥῪ ἰπ (Ὡς [π|ς ἐλ έ6., 2γέεεέ (4 Κ. 2518 «1; ἰῃ Ἐς. νι ὧς 

οοπδιίπιοίίου ͵5 ἀϊβίεγεηι, στὰ Ὀείης ἃ Ῥτοροσ ἤδπιε. 
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βρεεΐδὶ τεϊδοη; ἕοσ ἴἢς ρεῆοσαὶ ἰάεα οὗ ἰδνν ἴῆς δρργορσίδῖθ νεγὺ 
σου 6 “ ἸΓΔΏΒρΤΟθ5." . ΤΏΕ β86οοηά ἱπίογρσεϊδιίίοῃ βεοτ5 ἴο, Ὀς 
ἴδε ποῦ ῥγΟῦΔΌΪΕ. --- ΤΏς ἰηϊεγρτεϊδιίίοη: δάεν τοάορ φγαΐξε λε 
«τοίοἰεά ἡογεαζε τὼς σεν (Ὠδ.) 15 ποῖ ἃ ῃδἴυγδὶ σεηάεσηρ οὗ ἴδε 
Ηεῦτεν. 

δ. ῬιοῚΥ δομρσομοηὰδ ἰπείϊοο. - 

νυϊοκεὰ τηϑη ἀο ποῖ υπάετειδπὰ ͵υδίίοε, 

Βαϊ {πὲ ὺ ψἼο βεεὶς Ὑδδννεἢ υπάετβιδηὰ ἰΐ σοτηρ]εἰεἷἶγ. 

Απεμεῖς, ἰετμδιγ-υδίογηασγ. ΤῸ “βεεὶς Ὑδηνθῃ"" 5 ἴο ἱπαυΐτε 

οὗ δΒίπι ἴῃ ογάεσ ἴο Ἰδάγῃ ἢἷβ Μ11} ἰπ ΔῺῪ ρίνεῃ ἐδ56. [{ νὰ5 ἴῃ6 
τοομηΐοαὶ Ἔχργαββϑίοῃ (Ὁ ἰῃαυΐσυ δῖ δὴ οσγϑοὶε (2 5. 21' σψ), δῃὰ 530 

οϑίως ἴο 5ἰψηὶν ἀερεηάεδηςς οἡ δηὰ ἀεδνοίίζοη ἴο ἴῃε ν}}} οἵ σοά. 
- σκογείαμα 1 εονιβέεέείν 56 τ. παεγείαπα αὐ, ἰὰς τείεσθηςς 
Ῥείηρ ἴο γμγδες (ἴπ ἀβδὶϊηρβ ψ τ τθη). [{ 15 ΟἸ]Υ, 84γ5 ἴῃς ὕσον- 
οτῦ, ᾿τοτὴ (ηε αἰνίῃς ν1}} (Π6τα Ξξ τὴς ἀϊνίηε ἰ4.ν) ἴμαἱ ἡμμε ες (Π6τα 

Ξε γίράξ ἴῃ ρεΏ6τγα}}) οδῃ Ὀς ἵκπόνπῃ. --- ΤῊΣ σουρ]εῖ [48 ἃ ΠΔΠΟΒΑΙ 
ἴοης στᾶσα ἰῇ Ῥγονδσῦβ. 

ΧΧΎΤΙ͂. 1. ἸῊ ᾽0.) νυἱτἢ βἴπρ. ποὰῃ, δηὰ ὈνρΥῖς ὙΠ βἰπρ, νετὺ; ΘΟ, βίην. 

φεύγει δπὰ δίκαιοι. ---3ὃ. Εὸν ἢ πον τὰ 5ῃου]ὰ ρμεθαρα τεδὰ "ΡΣ οὐ ΠΤ Σ 
(εἴ, Πι. 3111). (δ" τεαὰ οννο διὰ 35; δ᾽, ον ἘΝ Ἴλ ιν" 19 Κγυ, κατασβέσει 

αὐτάς, ΞΞ Ὅν (1.Δ5.). Τδε τεδάϊηρ οἵ 5 '5 ποῖ ργόῦδθὶε; ἱμαὶ οἵ ΡΒ '5 Ὀεϊζεσ, 
Ῥαϊ ποῖ δα[βίδοϊοσυ. --- ΒΪ. ομιΐῖβ Ἴ"Ἴπ" (85 τερεϊτίοπ οαἵ οὗ ἴδε ἵνγο ργεσεάϊην 

ψνοσά5), πὰ ἔοσ 13 »ῪῸ τεδάβ Ἱρστν, Ὦγϑβ.: 2. πν Ἴσν. νε πῖᾶὺ ρετῇ. τεαὰ: 

ἼΡΡΓ 120 ὈΊΝΩΥ ΟΣ ΤΥΤΟΡ" Ὃ ὅτνὶ.--- 8. Ὦ τσ. ἼὩ; (Ὁ ἀνδρεῖος ἐν ἀσεβείαις; 

τεαὰ ΣΦ 32", ἀπ οταῖξ ἴῃς γ Ὀείοτε ὅΦ»; ἦγε. Τρ 22; Ἐταηὶς, γΕῸ 2). --α 

ἸΆ τπῦ γν; ᾿δ καὶ ἀνωφελής, οἁ »»Ὠϊοἢ 5ες [Δ8. . 

6. Μοποδῖ ΡΟΣ Ὀοίΐζος ἴπ8η ἀἰδηομποδί τα. 

Βεῖῖεῖ ἰ5 ἃ ροοῦ τῶδῃ ψῃο8ς [ἰε ἰ8 ἀργὶρὶ 

ὍΤΒδΩ οἱς ψ8οβε οοπάυοὶ ἰ5 Ὀ45ς, [που ρἢ Ἐς ὃς τὶςδ. 

Απειπεῖς σοπιραγίϑοη, [ογηασυ. Α νατγϊδιίοη οὗ 1:οἷ, οὐ ψῇῃΐο δ 566 
ποῖς. [1Δτ, τὐῆο τυαύξς ἐπ ἀΐς ῥεγγεεζιεες πιὰ οηέ εγοοζεα ΟἿ τυαγς. 

-- Τῆς ΗδςΌ. μᾶ5 ἴῆε ἀυδ)], ἄσσ τυαγς, ἩὮΊΟΏ 8 σΟΙΠΆΓΊΟΩΪΥ ἱπῖοτ- 
Ρτεϊθαά 458 τείειτίην ἴο ἴῃς βοοά νᾶγ ἀπά ἴῃς Ὁδά νψᾶγ, Ὀεϊνεθῃ 
τ θϊοἢ τη τη ὨΔ45 ἴο οἤοοβε ; Ὀυϊ [Πϊ5 τεργοϑθηϊδιίίοη (ἀρργορτσὶ- 
δῖα ἰῇ Β5. 2.8) ἰδ βεγα ἱπαρρτορτγίαϊε ---- [ἢ6 Ἐχργοϑδίοῃ ἐγοοξεαῖ ἐπ 

τὐαγ:,}5 ἃ σρπηηοῃ οὨς ἴοσ “ ἀἰβῃοηδϑὶ, θ85ε" ; ἃ οὔδηρε οἵ νονγεὶβ 

ξἶνεβ ἴῃς ρα. Οἵ, ν.} θεῖον. : . 
2Κ 



498 ΡΕΟΝΕΚΒΒ 

Ἴ. Ῥτοδίκοου ἰδ πονίδο. 

Ηε ν8ο ΟὔΕΥ5 ἱποιγιοτίου ἰδ ἃ νεῖδε 50, 
Ηε νψ8ο οοπεοιῖς ντἢ ργοῆίραϊος Ὀτίηρε ἀΐερταος οἱ δίς ἐδεῖνος. 

Παρ] Ἰοῖς δητἢ658:5, τογηδιυ- απαίογηδῖγ. ΟἿ, τοὶ 13) 15 τοῦ 5 
23} 27}. Οέγς, 1ἴτ. Ζεοῤε, οὖτεγυες. Τῆς ἐπενμεδοη ταδδῃῖ 5 
ἴθαὶ οὗ ἴδ ἐΔῖποσ ἀπὰ ἰθᾶσῃοσ, ποῖ τὰς πδίίομδὶ ἰὰνν (οἵ. ν."). 

φηε 5 'ιϊ. ἐπεδίρεη. Οὐ φνγοδίραίες (Ξ “ρεπαγε, γεοζξγε) 

866 22 3, Τῇε τοχί αβϑυηιθβ ἴπαὶ ἢε ψῇο μααδάϑβ ἱπειγυστίοη ψῇ}] 

ποῖ δϑϑοοίδῖα πὰ ῥσοῆϊραϊεβ, δηὰ ἴμαὶ ἃ νῖϑε βοὴ Ὁσίρθ )ΟΥ ἴὸ 
᾿5 δῖμεσ. ὙὍΤῇε ἢγβθε ᾿ἰΠ6 ἸΩΔΥ 8150 Ὀς ἰταηϑιαϊθα : ὦ τσίξε τόν 
οὗξγς ἐπείνεδίον, τὰς δηθ Βεδὶς οἵ τοίξε πὶ} τε Ὀς 2γομέραι. 
Ὑπε ἴνο ᾿ἴμεβ Ὀοϊοηρ ρετθδρ5 ἴο ἀϊβεγεης σουρ]εῖ5. 

8. Αξαϊπεῖ ἀσπιαπάϊηρ ἱπίογοεϊί ὁπ 108Π8. 

Ἧε νο δάάβ ἴο δἷβ σγεαῖτ Ὁγ ἰαἰκίηρ ἰπίεγεβὲ διὰ ἱποσεᾶδε 
Οεδίδετς ἰΐ ἔοσ Βίπη ψ8ο ἰδ κίπὰ ἴο {με ροοσ, 

ϑίηρὶε βεηΐδθηςο, φυδίεγηδεγ-[ ΓΔ γ. [Ιἡ ἴῃς ΟΤ. Ἰερίβαῦοα ἴδε 
τακίηρ οἵ ἰπίεσγεβὶ 15 τεμαγά δὰ 85 ὀρργεββίνε δηὰ ἴ8 31: ΟῚ Ῥγοδὶ- 
ἴτε Ὀεΐνγδεη [5γδο 65 (Εχ. 2259 Ὁι, 221} Κ52 1.ὃν. 2» Κ, οἵ, ἘΣ. 
185 ψ τς), τῃουρῇ αἰϊονγέὰ ἰπ ἰταηβδοίίοηβ τὴ ἐοτγείρτιετβ (Ὁ ι. 

23 ),γὄ δες τἴῃε ἰανν νᾶ5, πονγενοσ, ἐτεαυθηεγ νἱοϊαϊιοὰ (ΕΣ. 2212 
Νεῖι. 57.). δῖος, νἤδη τὰς ἀϊδρετβίοη οὔ ἴῃς [εν ἰοσοθὰ ἴδεπὶ 
ἰπίο σοπητηθσοίδὶ 16, 115 ῥτον βίοῃ8 ψεσα τηδᾶς ποῖα βΞίσίηρεηι 
(8αό. Μέες. ν.). --- Τῆς οὐ͵]εοϊίοη ἴο ομδγρίηρ ἱπίοσεδὶ νγὰ5 Ῥαϑεα 
οὐ ἴμε ίδοϊ ἴῃδὶ ἰοδῃβ νεῖς τηϑδθ ἴὸ ῬΟΟΣ τηθῇ ἴο 5ΌΡΡΙΥ ἴῃς 
ποοοββασίοβ οὗ 11δ, ηοϊ ἴο ὃ6 οἸαρ]ογεὰ ῥγοαυςίνεϊγ ; ἴο ἀεπιαπὰ 
ἱπίοσεβι νγὰβ ἴο ἴᾶκε δἀνδηΐαρε οἵ ἃ ἔ]]οντηδη᾿ 5 ἀἰβίσεβϑ, [τς ἀπτι- 
ε515 Ὀείηρ ξίπανισες 19 ἐάέε ῥοονἡ Τῆς ΟΤ. τυ]ς νγαὰβ ἴῃ εἰ δὲ δ 
Κοοά, εχοερὶ ἴῃ 850 (Ἅσ δ5 ἰξ Ἵχοϊυδεαὰ ἰοσγείρηειβ ότι ἰΐϊ5 Ὀεηεῆϊ. 
Τῆς Ρυπίβδιηδης οὗ ἴμ6 ἰπιογεβι-Ἄ ΚΟΥ ἤδσα δηπουποσὰ ἰδ ἰοβα οἵ 

4 ΤῊ ἱπιεγργεϊδτίοη οὗ Ὠϊ. 2339 ἱξ ἀεηίεά, Ὀυὶϊ οἡ ἰηδυβηοίςηϊ ἀς, Ὁγ Ἐαῦ- 

Ὀίπονίος ἴῃ τῃε [ηἰτοά. ἴο ὨΪ5 ἴγαῃβ). οὗ ϑαδα Με ξία (Ζάρεε!. εἰν. ἐκ ἱνεκαϊ͵ Μοὶ. 3). 
Ἔ ΟΒασρίηρ ἰηϊεγεβὶ ννὰβ ἔγοτῃ δαῦὶν {{π|ὲ5 οοπιπιοῃ ἰη Εργρὶ, Οτεεοε, ἀπά οσιε, 

διὰ ενἰάδη}γ ἰῃ 15γαοὶ αἷϑο; ἰΐϊ ννὰβ ἃ παίυγαὶ σοπαϊοη οὗ ἰεπἰ νῷ το ΕΥ̓ δηὰ οἴδες 
Ῥιορεσῖ᾽υ. ἴῃ Οἵεεος δά οι ἰΐ νὰ τεζυϊαιεὰ ὮὉΥ ἰδ. Τῆς ορροκίου ἴο ἡ 
φάτο ἴτοῦι ἰῃς πιογα ἰϑις (Δ5 ΡΙαῖο, Ατίϑι., ᾿επιοβίῃ 65), ποῖ ἔγοπι ἴῃ ρεορὶα, δοά 

πο ρῥγοδίἱείοπ οὗ ἰδ (ἐπ ἴδγαδὶ, ίος Ἔχδηιρὶε) ννὰ5 εἥεςϊίνε. 8εῈ ὙΝΠΚκίμδοα͵ “κε. 
Ἀρ».; Ἑσταδι, ἄφγρέ; ϑιιίια, δέω. ογ Ογά. «κά ἄονι. Ανδῳ.8 
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ὑσα ἢ, τ οἢ σοπηδ5 ᾿γουρῇ 80ς 8] αν δηὰ αἰνίης τεϊσὶ δυξίοι ; 
ἴδε νθϑ! ἢ, ὉΥ ἴπ686 βᾶπιε ἰᾶννβ, (4115. ἰο ἴπε Ὀεῃθνοϊθηϊ τηδῃ (145 

1077 22). (Οἱ. Β5. 4315.5. ὙΥΠΕΙΠεγ (ἤθτε 'νγὰ8 δὴν ἀϊεγεηος οὗ 
ταεσδηΐης Ὀεϊπνεεη ἴΠ6 ἰαστβ ἐμήργεο δηᾶ ἱπογέασε ἰβ ποὶ οἰδασι" 
ΕΥ͂. τεϊδίηβ τῇς νοσγὰ τμρκϑ7} ἴῃ 115 οἱὰ βεῆβς οἵ ἡπήγγεςζ. 

9. Τὴο ῬΓΑΥΟΣ οὗ ἃ Ὀδὰ τηδῃ ͵ἰ6 {π|1]6. 3 

Ἧς νψ8ο τεΐπδεβ ἴο ᾿ϊβίδῃ ἴο ἱποαισυςιοῦ, 

Ηἱδ ῥταγεσ 5 δὴ δροσηϊπαῖίου. 

ϑίηρὶε βθηΐθεησς, αυδίεγηδτυ- δἰ πατῪ (ογ, Ὀΐπατγ). Οἱ, τοῦ 5 158. 
1" Β5. 3.57 11. ἀξ τὐὴσ ἐμγτς ἀφέάε ἀΐξ ἐαγ ονι ἀξαγίης : τὰς 
τείεγεηος 15 ἴο ἴῃς ἰῃδίπιοϊίοῃ οὗ [ἢ 6 ἰεδοθεσ οὐ ρασεηῖϊ. Οἡ σόοπγι- 
ἡπαδοπ 5ε6 ποῖς οὐ 433 --- Ιῇ βεοοηά [ἰης ἴῃς Ηδῦ. μ45: σδο (οσ, 
ἐυέη) ἀΐς 2γαγεν εἴς. ; ἴῃ “ Ῥσδάγοσ᾽᾽" ἰβ, ἀου Ὀ11655, πεσεῖν ἃ ρεῖϊ- 
ὭοΩ [ῸΓ βογῆδ ρῥῃγβίοδὶ σἷῆ, δἀπὰ ἴῃς αὔο ῥγοῦϑοϊυ Ξε "οὴ ἴδε. 
οἴδεσ μαῃὰ,᾽" ἴῃς σουρ]οὶ ἐχργαϑϑίηρ δὴ δη 6815, ΟΥ ἃ τεϊαϊίοη οὗ 
ΣεΟΙρτοοϊ : “1 ἃ πηδῃ, Οἡ ἢ18 ρᾶγῖ, ἰ5 ἀθαΐ ἴο ἱπβισυσϊίοη, ἴμ6 ἢ 
Οοά, οἱ [ιἷβ ρασῖ, ἰ5 ἀβαΐ ἴο ργαάγεῖ." (Οἱ ᾧ 185 533.5) 

10. Ἰέο]ϊο6 τοδουπὰς ου 1:86]. 

Ηε νῦο βεάυςε5 ἴ[Βε ὑρτίρδι ἴο εν] 
ΜῈ (Δ1} ἱπῖο μἷβ οσῃ ρἱϊ. [} 

Θηρ]ε β8θηΐθῃοα, [ΟΓΏΔΓΥ- ὈΙΠΔΙΎ (ἴῃ (6 εἰαοηεά ἴδχῖ). [|| πὴ 
ἀπ εοὐ τυαν, τμαῖ ἰ5, ὑγο Δ ὈΪΥ (845 ἴῃ 82) ἱπῖο τόσα Ὀδὰ οοη- 
ἄυοι. ΤὨε ΟΤ. δβϑυπλεβ ἴῃδὶ σροοα τη ῃ ΤΩΔΥ 5Ὸ Δβίσαυ (ΕΖ. 2Ὁ σδ). 
Ἐοσ βεοοῃπὰ ἴῃς οἵ. 265. --- ΤΏς ἤτβι Ἰἰῃς 18 ϑοτηδίίῃηςβ τεηἀεγοὰ : 
ἀξ τυλο »εἰσέσα αἷς ζλε ὠῤγίρλέ ἐμιίο νεξογίαπε, Ὀασὶ ἰξ ἰ5 ἀουδιίι! 
Ἡθεῖμοσ, ἢ Ἰοδάϊης ἱπῖο υηνίβα ἱηνεβιηεηῖβ δηὰ τὰς [ἰκὸ νοεῖς 
τηδδηΐῖ, [πε 5Βἰδίειηθηϊ πουϊὰ Ὀε τεβισοιεὰ ἴο ἴ[πῃ6 ἀρτίρῃϊ (οἴ, Β5. 
417}). ΕἸβενεῖε (95 το 20ο' ]οὉ 6" Ψ ̓ 190Ὁ σ.}) τῇς νετὺ “εάμεσ, 
ἐξαά αείγαν, ἰδ ἀβδὰ ἴῃ ἃ τιογαὶ 5656. --- Τῆς Ηδεῦ. αἀάς: 41π4 τε 
2εγγεεῖ τοὴῶ ἱπλενί (οτ, ρῥοστός:) ρορα, ΜὨΪΟὮ τὺ Ὅς ἃ ρίοβϑ οὨ 
τῃ15 οουρὶεῖ (8 τευιίηίϑοεηος οὗ βυιοἢ ραβθαροβ ἃ5 2" ψ 47.51.55) 

ΦΑ ἀϊειϊηοιίου ἰ5 ρετῆι. πιδὰς ἱπ εν. 2:57, ἐπέερ οί τείεττ πα ἴο Ἰοδῆς οἵ ἸὩΟΏΘΥ, 
ἑπόγεασε ἴο ἰοαῃ5 οἵ ἑοοά, Ὀπὶ ἴῃς νατίαἰίοη οἱ ἰεγπιβ τυ Ὅ6 πιετεὶν τϑοιοτίοαὶ, [π 

Βι, 232}Κ20) (Ὡς ἰοστωεσ ἀρρεδσς ἴοὸ Ὀ6 υβεὰ 85 ἃ ψζεπεγαὶ ἴειτω ἴοσ ἰῃίεγεβί, δὰ ἴ86 
ἰδῖεσ ἰ 50 εηρογοὰ ἐπ 84. Ἀέε:. νυν. τ. Οἱ, ΕἸείβοι, ἰβ Ὠς., νὰ. Σά. ἀε: 47, 
ᾷ 7, Νον. Αγοῖ., ᾧ 66. 
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ἴο Ὀτίηρ ουὔἱ ([ἢε ΟἾΠΕΙ δἰάε οὗ ἴῃς ῥἱοΐαγε, οὐὁ ρεσῆδρβ ἴἢς Βα] οὗ 8 
πον οουρϊεῖ, οὗ νῃϊςἢῃ! ἴῃς οἴπετς ᾿ἶἰπε μδ5 ἀϊβαρρεδγοὰ, 

11. Α εο] -οοποοϊ δὰ Υἱοὶ τη8ῃ. 

Α τίοἢ πιδῃ ταῦ [δ εὶς Ηἰτηβε τεῖβε, 
Βαϊ δῇ ἱπιοϊ]σεπὶ ροοῖ πιᾶπ ψν1}} ργοῦς Πΐτη ᾿πογουρΗ]γ. 

Θιηρὶε βεηΐθηος ἱηνοϊνίηρ δηΠεϑ|8, [ασηατγ. [{1.: « σἱεὰ ν"ᾶϑε 
»ιᾶν ὅξ (οτ, ἐ6) τουίσε ἐπ ἀϊς στυπ ἐγες, φγοδε ἠλογοωσλέν τι-ὶ “σαγελ 

σω, ἘΕἰςΝ ππϑη, ἴα ργονεγὺ δοϊὶἀβ, Ὀεΐηρ ἤμπδῃοίδ!ν βυσςοββίαὶ, 

816 Ἰῃο] ηεα ἴο Βανε ζτεαῖ οοηβάδηςε ἴῃ τμοηβεῖνεβ (οἴ. 18), Ὀὰῖ 

νϊϑάοτι ἀο65 ἠοΐ αἰνγαγβ 5ὸ τὶ νεά ἢ. Ηδτε, 85 εἰδενῆεσς, ᾿ς 
βᾶρε ἴδικαβ ἃ ἀείεηβῖνα διἱτυὰς ἔογ ἴῃς ΡΟΟΥ δρδίηβι ἴῃς τίς ἢ ---- 
ἀουδι1ε55 ἔσοτῃ ἴᾷς οοηνϊοτίοη (μαὶ ἴῃς ἴοστηεσ ηεςὰ μεὶρ (οἴ. Εοςὶ, 
9}. 

12. σου ϑεϊοὰ δὰἀπιϊηϊδίταίϊοηρ οὗ σὶρ δου δπὰ τἱ]οϊοὰ. ---- 
Τῆε ἰεχὶ ἰ8 ἀποετίδίηῃ. ΗδΌ. : τὐλέμ δὰδ γίρλίεοις γέζοίες, σγεσί ἐς 

26 χέογγ, δμέ τοδη {ὼς τουϊεζεα αγίτό, γνιόη ἂγὸ τομρὴξ ομέ (οτ, 
“εαγελεά). Απιμεῖς. “εήοίες ἰα ἐχρ] δἰ ηθα 85 τε γέμνιῤῥά, ἐχαῖν- 
δἰθηῖ ἴο σγίφε, τμαὶ 15, “ σοῃγα ἰπίο ρονογ," δηά αγεέ σομρὴΐ οἱ 85 

τὸ σιμσί δέ τοωμρὴξ ομέ, τε ἀϊάς ἐἠενιφεένές, οτ, αγε ῥέμν" ἀεγεαά (πῇ 

τείεσσθηος ἴο ΟΡ. ό, ἰῃ νἰνςἢ, πονγανοσ, τῆς ἴοχὶ ἀρρεᾶσβ ἴὸ Ὀς 

ἀείεςϊῖνε). ὙΠαβα ἰηἰογρσγεϊδιοηβ ἅγα ϑἰγαϊῃθὰ ; ἰῇ ἴἢς βϑθῆβε 

σεαγελ (ΞΞ Ἔχδτοΐῃθ) ἴῃς ἰαϑὶ νεγὺ οὗ ἴα σουρ δὶ ἰ5 ποῖ εἰβενῃεσς 
ἷῃ ΟΤ. (οἸϊονεὰ ὈνΥ ἃ που τηδδηϊηρ ἃ ρεΐβδοῆ. Τῆς οουρὶ]εῖ 
βδουϊὰ ῥγοῦδὈ Ὀς εἰηεηάεα 80 ἃ5 ἴο τοδά βοπηενδὶ 85 (Ὁ]]ον : 
τὐλδη δε γήρλέεσις αγ ἐχαϊίεαι “λεγε ἐξ ργεαΐ εορηβάξρες, μέ τολέπ 
4ἀὲ τυϊεξεά εονῖό ἐμίο ῥοῖνεν νιέη ἀΐάε ἐλενδείνες, ταὶ 156, σε ροοᾶ 

ΤΏδΏ ΠΟὨΙΓΟΪ ἃ ΟἷΤΥ ΟΥ 5ῖδίε, ἴπετα 18. ῬΤΟΒΡΕΙΙΙΥ --- πἤεη Ὀδὰ τη 

816 ἴῃ ροόνοτσ, ἴπ 6 βεορὶς βυῆετ. σέ ἴον εχαϊεά ψ 47. ογ), ἀπά 
ἴον ερηβάερεε 10Ὁ 4". 

6. ἸῊ ἀὰ. οὐννν; ροΐης δβ ρίυ. --- 13. 35) γῦ}3; τεδά, ρετῇ. τον, --Ὦ τθκοῦ 
ἰς ῬΟδΒΙΙΥ ἴογ τιν», --- Ἐὸγ 38 57) τς ΤΩΔΥ τοι στρ. (ν.33) ψ ΒΙῸΒ ἰ5 ἐταρ μια ὶν 
ποῖ ἱπιροδβίθϊς. Ὦγε.: νψτν οΥ ὅσ"; Ῥετῖες αῃὰ Ἐτδαῖ. βυξσρεεῖ τὸη “γενεῤέρ. 
-- [5 Β,. οπιὶϊβ "3 οὔ ταγτμταῖς Ἑτουπάε. 

18. Ἶχπο τοροπΐδιοο. 

Ηςε σο σοῃοδδ]5 ἢἰ5 ἐγαηδρβτοςβίοῃβ ὙῪ}}} ποῖ Ῥγοδρεσ, 
Βαυῖ Βε νψῆο οοπέοββεβ δῃὰ ἔόγβακοβ ἴπεστῃ νν}}} οὈϊαὶπ πιοσογ. ᾿ 
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ΑΒΠΙΒεῖς, ἰσγηδιγ. Ορηζέαζε ἰ5 ᾿ἶϊ. ἐσυεγξ, τε: τεΐυβεβ ἴὸ Ἷοῃίεϑβϑ. 
Τῆε εοηγεεείοη ἰδ τοαὰς ἴο σοὰ δπὰ ἴδε μιγῷ 18 δεοογάδα Ὁγ Ὠϊΐπι. 

Οἵ, Ηοϑ. 145 138. 1518 700 4153 ψ 4.25, Εογρίνεῃεββ 15 ἢεσε πηδάς 
ἴο ἀερεῃὰ ποῖ οἡ 8δοζίβος, δυϊ οἡ Ῥυτεὶγ εἰηϊοδὶ οοπάμοι. (οη- 
(εϑββίοῃ 15 αβϑϑυτηθα ἴο δὲ ἃ Ὠδο ββΆΣΥ δοοοιηρδηϊμηδηϊ οὗ τορεηΐδηςο. 

ΚΙιηάμαϑββ ἴο ἃ γσερεηϊδηϊ 5: ΠΏ 18 θη)οϊηθα ἰῃ Β5. 85. 

14, Εοδιυ οἵ εἶῃ. 

ΗδΡΡΥ ἰδ ἴδε τοῦ ψ8ο ἔξδυβ δἰνγᾶυβ, 
Βαϊ Βε ψδο Βασάεῃδβ "ἱς ῃεασὶ ν1]}} (411 ἰηἴο ταϊβέοτίαης. 

ΑὩπμεῖς, χυδίογηδευ (οσ, ἴογηαγυ). “ξαγε τ ποῖ γεύέγεέμεές (3ἷ 
243), Ὀυϊ ἐς αγγαϊα οὐ, ἐπ ἀγεαά 9, (3300 27). Τῆς οδ]εςοϊ οὗ 
ἴδε νετὺ 18 ἤεσε σοῦ ποὶ “ Οοά;," Ὀαυϊ “ 51" σοῃδίἀετθα 85 
ἱηνοϊνίηρ “ ΡυῃΙβῃηιθηῖ" : οὔθ ὮΟ ἔδατϑ ἴῃαϊ ἢδ ΤΏΔΥ ΓΑ ρταβ5 ἃ 
ἀϊνίης σοχητηδηᾷ ἰ5 5αἰὰ ἴο Ὀς ἀασζῥν Ὀεοδυβε ἢ 15 οὔ ἢϊ8 συᾶτά, 
δηα νψ1}} [8 ἐβοᾶρς Ῥυ πὶ βῃμηεηί. ---- ]σγ δος ἀὶς ἀεαγί (ἴμαῖ ἰ5, 

8 τη, Ὠἰπη56 1), Ὀτάσαβ ᾿ἰπηβεῖ ἴῃ ἢ5 ο ἀοίηρβ, ἀοε5 ποῖ 

ἀτεδὰ βίη. Τῆς »ηἰ γέρος (ςσοηίγαδιθὰ στῇ ἀπ Ὁ)}) ἰ8 βεηΐ ὉΥ 

Οοά, ὉῬυϊ ἰ5 ργοραδὶν τπουφὴϊ οὗ 85 ρτοάυςεαὰ ὉΥ παῖυγαὶ ἀρθῃςίεβ. 

Τῆς Ροΐηϊ ῥγεβεηϊθά 15 ποῖ αἰγθςῖν ἔδασ οἵ τχοσὰὶ ωρυσγ, Ὀυϊ 

ἀτεδὰ οἵ 1ἴ5 ρῇγϑβίοδὶ σοπβθάσεποεβ.. 

16. Τὴο Ὄρρσϑεεῖνο σΌΪοσ. 

Α τοδγίηρ ᾿ΐοῃ δπὰ ἃ τα ρίηρ ὑεᾶτ -- 

Θα (ἢ ἰ5 ἃ ν]οϊκεὰ τυϊετ ονεσ ἃ ροοῦ ρεορὶς. 

Οοπιραγίϑοη, ἴΕΓΠΔΙΥ, ΟΥ “υδίεγηδιγ-ἴοσηαγ. Οἵ. νἢ, Αραγίμρ 
ἤοη, οἴ. το} Τά. 14 ΖερΡῆ. 35 ΕΖ. 225 700 4 Ψ 2239 22αν, οἴ. 
13.2 Κα. 25 ΑἸ. 9} 158. “οἷ, Τῆς ἠἕρη δηὰ τῆς δέχ» οσουγ 
τορεῖβοσ ἴῃ σ 5. ᾿γ5. --- Κσηρίηρ ἰ5 τοδτηΐηρ ἴῃ Ῥυτδυΐ οὗ Ὀσεν (οἴ. 
706] 252, οὐ ἴε ποσὰ την - ργεσάν (οἴ. 1534. 295 Ψ 1τογ) ; νς 
βῃουϊά ρεσῆδρϑβ τεδὰ γοῤΥῥεαϊ οὗ ἀκρ τυλείῥε, ἃ5 ἴῃ τγ}5. ---- ΤΉς τείετ- 

δῆσΕ ἴῃ 4 200, 2εοῥίς τ Δ  Ὁς ἴο ΔΗΥ βηδηοία! γ ῬΟΟΥ σοτωπηυη γ, 
οσ ἴποσε τὺ Ὅς 5ρεοὶδὶ δ᾽ υβίοῃ ἴο [ἢ ἰδῖοσ [εὐνβἢ σοτητωηση 65. 

16. ΒΟ οὗὁἨ ορρσϑεείου. ---- ̓Δτ.: 44 2γίπεε (οσ, Ο φγίμεξ) 
ἀἀευοία 9Γ παεγεαπαϊηρ απᾶ ὦ ργέαί. οῤῥγες:ο» --- ἀφ τοὰφ ἀσίες 
τηγίρλέσομς. σαίη τοῦ φγοίοηρ λὲἕἐν ἦσγε. Τῆς ἢγβὶ ᾿ἰὴ 6 τυ αἰ5οὸ ὃς 

τοδά : ἃ φρέρμιεφ. εἴς. ἧς 5 ργεαί οῤῥβγέθσον, Ὀὰϊ ἴῃς πδίυγαὶ! ἰοτπὶ 
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πουϊὰ θὲ: ὦ 2φγέπεξ τοῖο ἰς απ σῤῥγέσσον ἐς ἀευοέα 97) ἐμή ίξερεξ. 

Τῆς ποσὰ φγέμες δου! ργοῦαρὶν Ὀς οταἰτεὰ 45 ἴῃς ρίοββ οὗ ἃ 

8οτῖθε τγῆο ἱπίεγργεῖςα τπϊ5 σουρίοις ὈΥ ἴῃς ῥγεσθάϊηρ. Υἥε 8δουἃ 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ τοδὰ : ἀἼκ τυάσ ἐς οῤῥγεέεεῖνε ἐς ἐσόξίηρ ἐπ ἐπέείρεπεε, ἀξ 
τοὴο λαΐες μηγμοί γαὲπ τοῦδ σε ρας. Τῆς ἄσε ἐρκρ, τς “ες ΠΑΡΡΥ, 
(οττὴβ δῃ τωρ οἷς οομίγαβὶ ἰο ἀσοξέηρ ἐπ ἐμήεδίρεπεε, τὸ “ πονβ Ὡοῖ 
ναι ἰ5 φοοά ἴογ δΐπι.᾽" 

17. ΙΔ: ΑἹ νιαη οῤῥγεσσεα ὧγ 16 ὀδροα 977 α ῥένεση 3εες (οτ, 
»ιωσΐ 3346) τ ὦ (οτ, 716) Μέ:---- δέ ἑάόνε ποῖ «εἶξε ἀένι (οτ, σωῤῥογέ 
οἵ »ιασϊμίσέπ ἀέν). Τῇ ποσάβ γίιοϊὰ πὸ 8εῆϑ86. ὙὍμὰ ἰδγία 
οῤῥγεςσεαῖ οατιηοὶ τηεᾶῃ σοπβοίθηςα-βϑιτοκεῃ (Π 6.) --- εἰϑενῆοτε ἴῃ 
ΟΤ. ἰξ αἰνγὰγβ τείεβ ἴο δχίθγῃδὶ δοῖβ; ὯΟΣ ἰ8 ἰξ ἃ πδίυγαὶ ὄχρσοϑβ- 
βίοῃ ἕοσ “ νεϊρδίοα στ συ. Τῆς 212 ἰ5Β ποῖ ἴδ6 γστανε (Πε. 
Ετδηῖκ.) ---ἃ τᾶῃ οδπηοὶ Ὀ6 5βαἰά ἴο “δε ἴο [6 ρτάνε." 78Ὃε 
οὐμλμδὶ τοίεσσθα ἴὸ 15 μᾶσαάϊνγ ἴῃς σηηάΐηρ, ἀεβίσασανε ΟΡργεβϑθοῦ 

οὗ τὰς ροογ (Ετδηϊς., 8εῈ ῃοῖε οὐ 13) -- ἱ{ ϑῃσῃ δὴ οπε ββουϊὰ θεὲ 
““βΒεείηρ ἴο ἴῃε ρστανε᾽" ἰ πουϊὰά Ὀ6 αυϊΐε ὑπηδοῦββαιυ ἴο ἰοτδίά 
τηθὴ ἴο περ δίω. Ῥοβϑίἷν ἔθεσε 15 βοπγδ σοίδσοηοθ ἴο ἴῃς κα 

αζοπίς: “1 ἃ ται ομαγροα τ Ποιηϊοϊάς ἢδε ἴο ἃ ον, ἰδὲ πὸ 
ΟἿ 5861Ζ6 (οτγ, ῥτοῖθοῖ) ἰπι." ὙΤῇδ βϑεηΐθῃος (Ὠϊο ἢ ἰ8 ῥγοβα) 
Ῥετῆ. Ὀεϊοηροά ἰῃ ἃ ἰδτυῦοοκ, δῃὰ νγὰ8 Βεσα ἰῃβοσίεαὰ Ὁγ τηϊϑίακο. 

18. Ῥιοβὲ ἰπ ἱπίορτίςγ. 
Ης ν8ο ᾿ἵνεβ Ὀἷαπιεὶ εβϑὶν τ }}} Ὀς ἱκερὶ ἰπ βαίεϊγ, 
Βαϊ ἃ πιδῃ οἵἉ νἱοΐουβ ᾿Πε ψ]1}} (411 []. 

Απαιϊβεῖίο, ἴοσπάσγ (ἰὰ ἴῃς τεχὶ 85 εἴμεθα). [ἀϊ. ἀξ τυλο τυαδξε, 
δηᾷὰ ὁ» εγοοξεα 977 τῦαγε. ὙΤῆΘ βεοοπά Ἰίης τεδάς ἰὰ ἴς ΗΘ. : 

δι! σοπε εγοοζεά (ΞΞ αζε, εὐἷ) ἐπ πύο τυαγς τοῖϊ γαἷ ἐπ σπο. Τῆς 

ἄυδ] ποο τὐᾶγς ἰβ αρτο 80 ]6 (86ς ποῖς οἱ ν." δῦονθὺ), δυῖ 1 ἴξ Ὀς 
τεϊαϊηοά, ἴῃς 5ἰαϊειηθηὶ τμδὶ ἃ ταδῃ ἀου]ν ἔαϊϑε ἰβ βυγε ἴο {Ἀ}1 ἴῃ 
ΟἿ ΨΑΥ ΟΥ ΔΠΟΙΠΟΓ 566 πὶ5 Δη ὑπηδίυγαὶ δηὰ ἱτπργοῦδοϊς τοάς οὗ 
εχργεϑϑίοῃ. Τῆς β86εῆ8ε αΖ ϑρεέ, τεράερέν, ἴον ἴῃς νογὰ δῦονε γεὴ- 

ἀετεὰ ἐπ δη6 ἰα ἀουλιῆι, δῃὰ βόε ποῖ δρρτοργίαῖθ: [ἀρατὰς 
δμηθηάβ : ἡπῖῦ ὦ 211. Τΐβ ἰ5 ροββί]ς, Ὀαϊ ἴξ 18 θδῖζοσ ἴο οὐἶε τὰς 
ποτὰ, δηὰ τῆι ραίῃ ἴῃς 5ἰτηρὶς δπὰ κυβιοϊεης σοπίταβὶ οὗ δε ζεβΖ 
ἐπ ταίεέν (Ἰἰϊ. δὲ γεσεωδ4) δὰ γα; τὰς ἐπ ομδ (οἵ ἴδε νγ5) 
ΔΡΡΘΑΙβ ἴο ὃς ἃ ρίοβ8 οὐ τῆς ἴσο τ᾿α}ς οὗ ἴὰς ΗδΌ. τοχὶ. --- πο 
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τενδιὰ μὰ Ῥυηίϑητηδηϊ γε ἴο ὃς τείετσεά ἴο σοά. οἱ δάζσγε- 
ἐκεεν, τ ὀέασιοέρες, ῥενγεοί, 58εῈὲ πιοίεβ ου 1'Σ 2, ἀπὰ οὐ υἱεΐσες (ΟΣ, 
εὐ), ΞΞ εγοοξεαῖ, 83ὲςὲ 2", ; 

16. ἸΏ 95; (ὦ λύκος, ἀρρδγεῆεὶγ -Ξ- Αταπι. 3.1 οσ τ. Ἐὸογ ἢ ρρνὶ χε ββου)ὰ 
Ῥεσὰ. τεδὰ “ον. --- 16. Οὐαὶ ἢ τ) (88 ξῖο88) δηὰ [ἢς γ δείοτε 2, ἀπὰ ἱπβετὶ 
γ Βείοτε νὴ (0). 2) ἴῃ βεῆβε οἵ φγέμες ΟὨἹΥ δεγε ἴῃ Ρχ.; οἵ, [οὉ 4151 

αι. οἵδ 5 τ|ῶ,. Εὸν ἸὮ 5.0) γε. τεδὰβ 35-, --- ἢ ΓλΣ2Π; (ῦ προσόδων, 
ΞΞ ΤΣ. (Ττοπι.); [μᾶᾳ. οἶϊεδ ὅαεῖ., Οαέή. 18. --- 11. Εοτ ἴδε εχργεββίοη οῪ 

Φ9) οἵ, } τ. 254, ---Ἴθ 2 τ; Φ ὁ ἐγγυώμενος, τΞ ̓ν (1.88... -- ἢ τκ; δῇ, 

τεπάσι δ8 ἰῇ ἴὶ ψψεγε νὉ. -Ὦ ἰχ: δηὰ Ὅ2; Ῥοϑβϑί]Υ ἴο Ὀς γεδαὰ ον δηὰ Ὅν. 

- 18. Ἦ ἀυ. ο551; τεδὰ ρ]α. ἶῃ ΓΠΝΣ; (Φ ἐμπλακήσεται, ἴο ΜΟΙ 254. 

297 δαἃ εἰς κακά; 48. ΝΥΌΏΣ, ΞΞ ΓΛ (ὕοκει), οἵ, ν θ,. [Δ5. (πὰ 50 Ὦγε. Βὶ.) 

τεδὰς γγυῦῷ. Τῆς νογὰ ἰβ δεῖζεγ οπαϊττοὰ ἃς ξἰοβ8 βυρρεδιεὰ Ὦγ ν.10, 

19-32. Ιπἀπρίτγ, ἱπίοστίἐγ, στοϑὰ. 
19. Ηε νΒο [{115 δἰ5 Ἰαπὰ ν"}}} ἢανε ρ εηὶν οἵ Ὀτγεδὰ, 

Απὰ δε ψ8ο (ο]]οννβ ναΐπ ρυγδυΐῖ8 νγ7ῖ}} μανς ρ]βηὶγ οἵ ῬΌΤΕΩΥ, 
20. Α ἐγυδινουίαν πιδη ννἱ}} Ὀς τί Β]Υ Ὀ]ε55θά, 

Βαυΐ Βα Ψῃο Βιαβίββ ἴο ὃὲ τίσ ψ1}} ποῖ γὸ ἀπρυπίδῃοά, 
21. Τὸ δᾶνε γεβρεοῖ οἵ ρεύβοῃβ ͵5 ποῖ ροοά --- 

Ἐογ ἃ ρίεοε οὗ Ὀγεδὰ ἃ πιδῃ πᾶν 58ἰῃ. 
22. ΑἹ δνδτγίοἰουβ τη Παϑῖεῃβ ἴο ὃ6 τίοἰ, 

Νοῖ Κπονίηρ ἴμαὶ νγατὶ τ }]} Ὀε(Α]] Ηΐπι. 

19. Απεμεῖο, ἴεγηαῖγ. ναηδιίίοῃ οὗ 1.2}, οὐ ψῃΐο 566 ποῖδ; 
ἴῃε Δηθιῃεβὶ5 (ὀγεσα . . . φουεγν) ἰβΒ μετὲ τόσα ἀϊγθοῖ. --- 
20. Αππτῃεῖς, ὈΪΠΑΙΥ (οσ, ἴεπιᾶσγ). 7 γωεδυονίὰν τα (αἰ Πα] τὸ 
σοτητηθσοῖαὶ δηα οἴποσ ΟὈ] ραϊοηβ. [11.: τοί δέ σγεαί ἐπὶ ὀξεεείηρε, 
τὴς ὀέδεείηρσε τὸ ἴῆ6 ἀὐάδελδε (πὰ 950 ἴδε σεννασὰ 8) οἵ ποῃεβὶ 

ἸΑῦοσ, ἃ5 ἰῆ σεῆ. 49Ὁ Μαὶ. 3.5, οσ, ρίῆϑ, 88 ἴῃ 7. 15, ἴῃς ρίνετ, 
δονενεσ, Ὀείης Οοά. --- Τῆς ἀσείς, ἰξ ἰδ ἀβϑαπηθα, ἰηνοῖνοβ αἰ5- 

Βοῃαβῖ ργοσβάυσεβ ; ἴπ6 τηδῃ, ἰη ἴπᾶΐ ο456, Μ11}} ποῖ Ὀς μηρμρέσλδά, 
ΟΥ ΜῈ] ποῖ Ὅς (οτ, Ὀ6 μοὶ) ,εε γζονι γε (οἴ. 65 αἰ τοῦ τη 

το. Τῆς ἐουτηεῦ 86η56 ρίνεβ ἃ αἀἰγεοῖ οοηϊγαϑδὶ ἴο ἴῃς ὀξ:ςεα, 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ, πονγανεσ, [ῃ6 πποδηϊηρ ἰβ: “8 τῇδῃ ΜΏΟ ἰ5 ἰῃ ἃ ΠΌΓῪ ἴο 

Ῥεοοπῖς στο ἢ Μ]}] (4]} ἰῃῖο ἀϊβιιοημεϑί ργδοϊίοθβ δηὰ (ἢυ5 ποὺ συϊε 
(β8εε τ Τίπι. 65). --- ΟΥ. Β5. 31τ53͵.--- 91. ϑγποηγηιοιβ, δίπασγ. Οἱ 
ἢτϑι ἴπθ 566 ποῖδϑ οἡ ἢτγβὶ ᾿ἴης οἵ 1:8) δηὰ βϑεοοῃπὰ [πε οὗ 243. 
Τῆς οσουρϊεῖ τείετϑ ἴο σοτταρτίοη ἴῃ σουγῖα οὗἁ ἰανν ---- ἃ τη Π ΤΑΥ͂ ὍΣ 
τοπιρίεα (οΥ, πιδὴγ ἃ πιδῇ ἰ8 τεπιρίθ) ὄνθῇ ὉΥ ἃ 51:28}} ὑσὶθε (4 
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2(δες 90 δγεαά,, εἴ. 653). ---- 92. ϑίηρ!ε βεηΐδηςε ἱηνοϊνίηρ ἀπΈϊ 6585, 
ἴεσγθαιγ. “44π συαγίεομς »εαρ, |ἰ, ὁπό εὐ 7 “γε, οὔὲ ψῆοβε ἰοοῖ 
15 Ὀπβγτηρδίμειϊο, 561 -βϑεκίηρ ; [ἢ ἐχργεβϑίοῃ ὁσουτβ ἰῃ ΟἿ᾽. ΟΠΙΥ 
μεσε δηὰ 236 (ου νῆηϊςἢ 8εε ποῖθ), ἴῃς ορροβίϊε, σσορα 97 4» 
(Ξ Κιηαϊν Ὀεμανοὶθηῦ), ἰπ 22. ΤΠ τηδῃ 5:8 ὨἰπιϑεὶϊΓ διε 
οἴδετβ ; δυῖ Πὶδ5 ῬΑΙΒΙΠΠΊΟΠΥ 18 ΔῺ ΘΟΟῃοτηΐς πηϊδίαϊκα, δηὰ ἰεδὰβ ἴὸ 

Ῥονεσῖγ. ὙΤΠΕΊΕ ΤηΔῪ 4180 ὃς ἴῃς βυρρεβίοη (45 ἴῃ ν. Ὁ) ἰπδὶ στεεεῖ 
Ἰεδάβ ἴο οἵ ἱηνοῖνε 5βη, δηὰ νν0}}} Ὀ6 Ρυπίϑῃεά. --- ΔοΖ ξηποευίηρ, «οἴ. 
5; τὰς ἘΧΡΓ βϑοἢ ΤΊΔΥ 4150 Πέτα Ξῷ ποῦ εομδέάεγίηρ, ὨΔταῚΥ τοῖζ-- 
οἱ ἀΐς ζησισίπρ (Ξ ἀμλανΆγ65). 

23. Βορτοοῦ σε. δδίουγ. 

Ἧε ν8ο τεέργονεβ [] Ὑἱ}} βπὰ τηοτε ἴανοσ 
ὙΒδη δε 8ο βαδίζει ἢ [πε ἴοηρσας. 

δίηρίε βϑεῃηΐθποθ, ἰθσηδτγ- ἱηατγ. ΑὮ Δββεγίοη ἴῃαϊ τηδη 5 φοοὰ 
8686 011} Ῥσγείεσ ποηαβί σορτοοῦ ἴὸ ἢδίζειυ ; οἷ. τς 13 2ς}3 2η5 5 2". 
--Ἰλι.: σὰ τοὴο γέῤγουνες 4 »ιαη, δἴϊεν πϊς ἢ τς Ηδ. μᾶ5 ἀλλοῦ 
»θό. ΤὨὶδβ Ἰαϊζοσ, 1 1 ΠΟΤῈ τοθδῃ δηγτῃϊηρ, ΟΠ τδΔἢ ΟἿΪΥ “ἴῃ 
δεοοογάδηος στ ΤΥ ἰῃβιτιοι ΟΠ 5,᾽" ἃ βίγδηρε δηὰ ἱπῃρσγοῦδοϊς ἀΐγες- 
ὕοῃ ἴογ ἴῃε βᾶρε ἴο ψίνε." ὙὍὉῆε ἰἱταηβίδιίίοη : ὦ “παρ ροίηρ ὄασεξ- 
τυαγά (Ὀκ6.), 5 ουἵ οὗ ἴῃε αυσβίίοη. Βεῖζει, ὉῪ οὔδηρε οὗ ἰεχῖ: 

“ἱ φηεγιυαγά πα, τῃαῖ ἰ56, ἰπουρῇ Ἠαιίοιυ αἱ ἤτγϑι Ὀς βυνεεῖ, οὰ ας 

ψ.}}} ἰὼ ἴῃς οηα Ὅς ρταϊείῃϊ ἴογ Ὠοηδβϑὶ τεῦυκε  Βυΐ τῇς 5εηβε 
“ αἴεγναγα " 15 ἱηνοϊνεα ἰῃ ἴῃς ἀδοϊαταίίοη, δηα ἴα πογὰ ἰ8 ὑρσοὺῦ- 

ΔΌΪ ἃ ρίοβϑβ. ΒΙ. 6], ἱπαργοῦδοὶυ : δάση ἀξ τὐυὰο αλίεγς τυὴὰ “ἀε 
ὥοηγμε αγίεν ἀΐηι, τἰῃαΐ 15, βεσν ον (Ο]]ονγβ Πἰτὰ ἱτἢ βδίζοιγ. 

24. Οπ τοῦ ὲπρ Ρασϑηΐβ. 

Ης ψῆο ἀεβροῖϊα δῖ βετ οἵ ποῖ πεῖ 
(ϑαγίηρ : “ἴβεγε ἰ5 πὸ στοηρ ἴῃ ἰξ᾽}) 

158 οοπιραηίοῃ ἴο Ὠΐπὶ ΨΟ ἰβ8 ἃ ἀσβίγογετ. 

Τηρϊες ( τῆς βεοοηά Ἰΐπθ Ὀς6 οτὶρίπα}), βἰηρίε βεηΐθῃςς, [ογηδτυ- 
Ῥἱῃδιγ-Ἔγηαιγ. 20 εηροῖλς τὸ γος (2253), ἀξείγογνεν, τἰμδὶ 15, οὗ ρσορ- 
ἐν (οἴ, 653 ττῦ 185), οτ, οὗἨ 186 (Ἀπλ]γ [{{ὸ ---- ρσο ΌΪγ, ἔτοπι τῆς 
οοηπεοιίοη, ποῖ »εγηεγέγ. ΤὮς ῥγονετὺ ἀρρθᾶσβ ἴο ὃς αἰπιεά αἱ 

ΦΑΡεη Εσγα, ΜΊοῃ.: αέρ "αν [ϑο]οπιοῃ 8) ἐχανερίε απα ῥγεεερές. 
11.Δι. Ἀδϑῆὶ, ΕΝ. Εευδ5, Καπιρ. Νὰ, Εταηΐϊς. 
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δἰϊοτηρίβ ([ερᾶ] οὐ οἵμβαγ) Ὀγ ομ]άτεμ το ρεῖ σοηῖτοί οὗ ἴδε ρτορ- 
ΕἸῪ οἵ ρατεηῖβ, ἀηὰ ἴδιι5 ἀἰπαϊηἰβῃ {πεὶγ γεϑοῦγοθς (οὗ. ΜΚ. γ1}.2). 
Ἐοτ οσάϊπασυ (πεῖ, Οὐ ἔοσ βίιωρ!ς υπκίπάμπεϑθ, ἢῸ βοὴ ἔογ οὗ 

«οῃάετληδίίοη νουϊὰ πᾶνε Ὀδαη υϑεα. ΤῊΒΘ ρῥτγδοῖϊοα ἴῃ αυδβιίοη 
νὰϑ ον] ἀοηἘΠΥ ποῖ ἀῃοοϊητηοῃ, ἃπα (45 ἀρρδαᾶῖβ ἔτοτη βεςοηὰ [ἰπ6) 

νπᾶϑ βοπιθίίπιεβ ἀείδηἀ δα δ5 πιοσα!ν ργορεῦ, ῬγΟ Δ ΌΪΥ ου ἴπ6 βτουπὰ 
ἴθδὶ τῆς ΔΎ νγὰ8 ἃ υηϊῖ, ἴπδὲ δὶ Ὀοϊοησεά ἴο ἴῃς ρᾶγεδηῖβ Ὀ6- 
Ἰοησοά Ἰεραὶν το ἴῃ 6 ομ]άτεη. Τῆς ΟΈ. Ἱερίϑἰατίοη, ἴῃ ἕδοῖ, σοη- 
τϊἢ5 Ὡ0 ῥτον βίοῃ Ὀδαγίηρ οἡ 118 ροίηϊ ; ἴῃς ἀδοϊαγαϊοη οὔ (ἢς 
Ῥτονετῦ 15 Ὀαβεὰ οὐ ψεηεσαὶ εἰ σαὶ στουηάβ. Τῆς βθοοπά [πὸ 
βἰδίεβ ἴῃ ἃ Ὡδίυγαὶ ΨΥ ἴῃς ἀείεπος οἤετγεα Ὁγ ἴῃς 80ῃ; γεῖ ἴδε 

ΨΟΙΥ ὨδῖυγΑΙ 655 Οὗ ἰὶ ξυρραϑβὶβ ἴῃ ἰἰ ἰ5 ἃ χ'οββ. Τὸ [με ρθορῖε οὗ 

τῆς τἰηχε τῆς σουρίεῖ πουϊὰ Ὅς οοτηρίεῖε δηὰ ἰητε! Πρ] ]6 πτπουῖ ἰς, 

Βαϊ 5υοἢ δὴ εχρδηδίίοη νουϊὰ δαϑὶὶυ οσσυγ ἴο δὴ βαϊῖοσ. ---- Τῆς 

σουρ]εῖ 15 βοιηεῖ68 υπἀεΙβιοοά ἴο ταίοσ ἴο ἴῃς οᾶ56 οὗ ἃ 500 ψῇῆο 
δ πηδϑῖεῦ ἰῃ ἴῃς ἤουδβα δηά ἰβ Ὀουηὰ ἴο βυρροτὶ ἢΐ5 ραγθηῖβ, Ὀυΐ 

τὶ πο] 5. 1μεῖγ Ῥσοροσ τηδἰηΐεπαηοα. ΤῊ ἰηϊεγργεϊδτίί οι ματα Ϊγ 
οσϑάϊι5 ἴῃς νεγὺ σἰεεροΐ! τὶ [ἢ 115 (]} ἕοτοα ; ΠΟΥ ἀο65 ἰδ ἀρρεδσ ΠΟῪ 
ἃ 80ὴ οουἱὰ ὈῈ πηδϑῖοσ ἰῃ τὰς ᾿εῦτης οὐὗὨ διὶβ (δῖθου. ---- Οὗ, Ῥειβ., 

5.1 6; 7αν., δ... 14. 

25, 26. θὰ {τπεὶ ἴπ 6017 δπὰ {τπεί ἱπ Θοὰ, 

25. ΑὝὄὔρτοεα  τηδη δἰῖτβ ὉΡ 5 τε, 
Βαϊ ες νἘο ἰγυβί8 ἰῃ Ὑδῆνεἢ νν}}} ρτοβρετ. 

26. ες νἘο ἰγυβίβ ἴῃ Ὠἰπιβο] ἰδ ἃ ἔοοϊ, 
Βυῖ πε Ψῆο νρᾶῖκβ ἴῃ ψίβάοπι νυ] Ὀς βανεὰ (ποτὰ Βαστ). 

Απθιμεῖο, ἰδγηᾶσγ. Ο᾽γεεάν ἰ5 τ. αγχε (1ἴϊ. τυΐάε) οὗ αῤῥεξές (Ἰἰϊ. 
σον); «οἴ, 158. 5.4 ΗδΌ. 25." --- Ὀνοφρέν, ᾿ἰϊ. δέ νισάΐε γαἰ, 866 ττῦὸ 

13 τοῦ΄--- Τὸ “{πιδὶ ἰῃ οὨδ᾽β 56εἰ" (ομθβ ἀξαγί, ἰῃῖε]εοῖ) ἰ8 

(δοςοογάϊηρ ἴο τῇς ρδγα δ} 151} ἴο (Ὁ]]ονν ἴῃς υπιταϊπε ϑυρ εβ ἢ 8 
οὗ δε τηϊηὰ (ραϑβϑίοη, 5361 ἤβῃηῃεββ, ἀἰβϑῃοῃεϑίυ), οἵ, ἴο ταὶ ΠΟΙ 
ΟὨ ΟὨΕ᾽5 ΟΥ̓́ΤΊ ΤηΘηϊΑ] ΓΟβοῦγοαβ, ορροβοᾶ ἴο νι ΐοῃ 15. ᾿ἰνίηρ ἴῃ 
δοςοσγάδηος τ τῇς ἱπβιπιςοη οἵ δἰδίοδὶ ν᾿βάοῃι. --- Δ ὁξ 

σαυεά, τμαὶ 15, ἰῃ ΔΩΥ ΕἸΩΕΙΡΕΏΟΥ Μεγ ἴτας ἰπϑίρῃς ἰηῖο 116 ἰ5 

4 οχ δὲ βἰπιας Ῥῆγαβα τοίάε ο7) ἀδανί, -- ῥγομά, 5ες τπιοῖς οὔ ):. [6.5 βίδίο- 
ταεηὶ ἴπδιὶ ποτ (τομ1) τὸ ἴῃ " πδῖυται Βοὰτι," διὰ Ζε (ἀεανγ!) πὰς “Ξρίπτυδὶ 

Βοδσί," ᾿ς υἱπουϊ ξυρροτὶ ἰὼ ΟΤ. 
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τεαυϊγοα. --- ΤΏς ̓ ἴπεβ ἄρρεδγ ἴο ὃς ἀἰδἰοοαιοα : ν- 335 Ὁ ἕόστη ἃ ηδῖ- 
ΓΔ] οουρὶεῖ ; ν. 35 Ὁ αν Ἰοβὲ τποὶγ σοσσοβροηάοηῖδ. 

27. ἸΙυάποεα ἴο [86 ῬΟΟΣ. 

Ηςε νῆο εἶνεβ ἴο {με ροοῦ Ὑ71}} ποὶ ἰδεῖς, 
Βαυϊ δς τῶο ἀϊετεξχαγάς ἴπεῖὰ υ.1}} ἤᾶνε ἸΏΔΩΥ ἃ οὔτδε. 

ΑπὨΙΠεΌς, ἴογδιγ. Θ᾽ ΠΊ]ΔΥ Ἔχῃογίδιοηβ ἴο ΠἸΌ σα Ὑ δηθὰ κιπά- 
Ὧ658 ἃζε ἰουπά ἰῃ 11᾿ 5 τ4ῖ. 10}7 22 Β5. 4 5 20; οἱ, 1157... 
ΦῬινεέραγας, ἴ᾿ἰ. ἀἱάέες ἀΐξ ἔγέξ, 850 ἃ5 ἢοΐῖ ἴο 866 ἀἰδβίτεξβ. ---- Τε 
ἐμῆς ἰΒ αἰϊετοὰ Ὁγ ἴῃς 4οο»; «οἴ, ΒΒ5. 45, ἱπ νἢϊο ἢ ἰξ 15 δα! ἴμδὲ 
βυοῖ ουγβε Ὑ7}} Ὀς Πεαγὰ Ὁγ σοά. Οἵ. ποῖς οὐ 26. 

28. ὙΊοκοι φονοσῃσοοιῖ. 

ἌΝ εΣ ἰδὲ νἱοϊκεὰ ἃσὲ ἰῃ ροῦγεῖ δ δἰὰς ἰΒοτηδεῖνοξ, 

Απὰ σβει ἴμεν ρεσίδα ἴδε τἰρμίεοιιβ ἴπογεδβα. 

ΑπΠ οτος, ἰΟΓΏΔΓΥ (οΥ, φυδίογηδιυ-[ἜΓΏ 817}. 441γέὲ ἐπ ῥοῖνεν ἰ5 Ἰΐ, 
γε. 7πογεασε, ἴμδῖ 16, ἰῃ Ὡυδετβ, Ὀείηρς ἔγες ἴτοτι ὀρργοββίου. 

86ες ποῖς οὐ ν.Ἶ2 αῦὔονθβ. Τῆς τείδσθησε ἰβ ἴο ροϊ σαὶ δαπιϊηϊβῖσα- 
τίοη ἰῃ ἴδε ΟἿ δὰ ἴῃς ϑιδῖθ, βεῆδρβ Ἔβρεοία!γ ἴο ἴδ6 Ἰαῖοσ ἴοσ- 

ἴπη68 οὗ ἴ6 76νγ8. (ΟἿ. ποῖεβ οὐ εἰἷὸ )9᾽ "5 --- ΤῊ ἱπιεγρσεϊδοῃ 
οἵ ἑπεγέαςο 85 --- ὄέεεο»!δ νελρλξν ἰβ Ὠτὰϊγ δ] οσσαῦὶς (πῃ 295 ἴῃς τοχὲὶ 
πιυδὲ ὃς οἰδηρεά), δῃηὰ 115 ετηεηάδιίοη ἴο γί 18 ηοῖ ἀρρεορτίδῖε ; 
εἴ. το. 

80. Ιῃ ἐχρ᾽δῃπαιίου οἵ (ὦ 1.26. τείετε ἴο 1151 τοῦ 3. -- 91. ἘΠ 0.0; ΘΒ οἱ: πρόσ- 

ὠτκα δικαίων, δΔηὰ Φαίυ. ΘΕ δὰ Δρρασγεηίν τ. ἀδίκων, σδεηςς Βὶ. τεδὰς "0 
Ὀτρα; Ῥαυξ ἰξ δεοτβ ποτε ργορῦὶε ἴμδὶ ἰῃς ἱπβετίίου ἰδ ἱπιεγργεϊδιίοι, δίϊτες 
185; οἵ. Ὀι. 117-428. Β]. οτοΐις Ἀ4 55», δαὶ Βἷδ τεπάετίην: ἀφ ἄνοισς μισέ--- 
τοανί ἐονεές, ἰδ ἀουθια!.--- 33, Ἐ) γα; ΘΟ ὁδοὺς μετ. ΞΞ ὑπ ([.4ζ.}), ἃ σοῦιε- 
ναὶ υπηδίυταὶ Ἰοουϊίου; Καρ. Πα. ππν; Ετδηῖο. βυσρεδὶ [μαι 38) του ὈἊ 
δῇ Αταπιδὶς ἔοστη, ΞξἮ. “τιν. Τῆς νοτζὰ ἰ5 θεϊζεσ οπιϊτεὰ 85 σὶοδβ οζ αἰξτορταιι. -- 

34. Τῇ νε οπιῖϊ ἘΦ γϑν "κ Ἴοκι τε (Οἰϊονίηρ ΜῈ ἴδ, ο τἈγιμηνοαὶ στουπάς, 

Ὀεῖῖες οπι τε, Βὶ. τωδῖκεβ ἃ οοπρὶεῖ οἵ [με ν., οὐ ΝΥ ἃς ἀἰϊίορταπι, 
δὰ ντϊτίηρ 5: »ΟῸ γὴᾺ ἼΌΜΥ ὍΝ δ} --- ἃ ἀϊνίδίου τἈγιμταΐ αἱ δαὰ ογαϊασις δι} 

᾿ βοοὰ, ἱξ  Ὀς τεϊαί πο. ὁ: 

ΧΧΙΣ. 1-3. ῬαΙῚ] οὗ μοτεϊδίαποο ἐπ εἰῃ. αϊυθ οἵ Βσοδ γ. 
1. Ηε νἴο, Ὀεϊηρξ οἴξῃ τεργουεὰ, ρεγβίδῖς ἰἢ πτοησ- οἷον 

ὙΠ] δυάάεη)γ Ὀς ἀεπίτογεά, διὰ ἴμδὶ πιἱϊμουΐϊ τετηεάγ. 
Βεη ἴδε τἱρδῖεους ἐτα]ε.» (ἢς Ῥεορ]ε τεϊοίςς, 

Ψ εΩ (Ὡς νοκεα σόνετῃ, (Ως ΡΕΟΡΙς ϑτοδη. 
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3. Ατῶδῃ ἯὮΟ ἴονες νϊβάοιῃ τεὐοΐοςς δὶς ἐδίβεσ, 
Ηε ν8ο Κεερὲ σοι ρΔΩΥ Ὑ ἢ Βδυ]οὶ νγδβῖεβ Ὠὶς δι δαίδῃςς. 

1. Θίηρ)ὶε βεηΐξῃοςς, ἰεγῆδγ. 1{.: ὦ "νᾶη οὗ γεῤγοσε τοἀὰο ἀαν- 
“ξης (ου, "ἤὔέμ9) ἀὲς πεῖ τοῖδ τω δεν δὲ ὀγοξεη ἐο ῥίεεες εἴς. ; 

«οἴ. 615 132} 1. Θηβεηπίηρ ἴῃς Ὡδοῖς, ἴῃ οὐδιίηδιϊς ροσβίβίεπος, ἰ8 
τῆς ορροβὶϊς οἵ δεηάϊηρ ἴδς Ὡδοκ, ἴῃ ἰοίκοη οὐ βγη ββίοῃ. --- ΤΏ ς 
ἴετὴ “μοϊίεηδν ΤΩΔΥ τείεσ ἴο ἴῃς αν οὗ ἀϊνίης ἰηϊεσνθηος ; ποσὰ 

ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἰὶ 5ἰψηϊῆεβ τμδὶ ἴῃς τηδη, βεουσε ἴῃ ἢΐ5 ΟΥΒΈΏΠΔΟΥ, ἀοε8 
ποῖ ἔογεβες τηϊβίοσϊυηθ. ΤΏς σορσγοοῖ σοσηδβ ἔσο Ὠυτηδῃ ἴεϑοῇο 8 

δηὰ Ἰυάρεβ. --- ῶ. Απε πεῖς, ἸΟΓΠΔΙΥ (οΓ, υδίεγηδιγ- ΓΔ). 
Τῆς ΗδεὉ. μᾶ5: τυλέπ ἐἀε γίρλέεοις ἑμεγέαφέ, ἴῃς βυρρεκιίοη θείης 
τδαῖ τπὲγ ἴδῃ πᾶνε σοηῖγοὶ οἵ δῇαίγβ (50 ϑαδὰ. ΕΝ. τωδσρ.) ; ἴδς 
αἴδησε οἵ ἃ Ἰεῖϊεσ ψῖνεβ ἴδε τεδαϊηρ κω, ψῃοὴ 18 τεαυϊγεὰ Ὦγ τῆς 
ξουεγηι οἵ βεοοηὰ Ἰἰη6. Οἵ. 11. 2855 - 8. Απιτπεῦς, χυαῖετ- 
ὩΔΙγ-ἴοΓΏδῖγ. Οη ἤτβι Ἰίης οἷ, τοὶ 22." 27}; οῃ ϑεοοηὰ ]ἰης εἴ. 
δ᾽ ΙΔοεδηΠουδβη688 ἰ5 ρυΐ 45 ἴῃς ορροβὶϊς οὗ πίϑάοῃι, 85 ἰῃ 25 Ὁ 
5. ΟΜ 0} Τῃ βεςοῃὰ Ἰης ἴῃς ῥγεάϊοδὶς τύσεῖς εἴς. (ἰπεῖεαα 
οὗ τῃε ῥτοοῖβε δηῃιμεβὶβ ργήενες ἀὲἕς γαίλεν) 5ιδῖεβ ἰδὲ πδο ἢ 
σαυδαβ ἴῃ ἰΔῖΠΟΙ ΒΟΙΤΟΥ͂,. 

4, δ. ΟΥΑΙ δἀτοϊηἰεἰταϊίου. ’α)αϊουε οδήοιετγ. 
4. ΑΑἩὕ κίηρ ὉΥ )υδίῖος ρίνες ΞΔ Ό ΠΥ ἴο ἃ ἰδπὰ, 

Βαϊ ἢε πῇοβε ἐχδοίϊουβ ἃγε Ἄχοεβαὶνε τυΐῃδ ἰξ. 

5. Α τπῖδῃ ἯὮΟ οδ)οῖες δἷβ πεῖσον 
ϑρτεδὰς δ πεῖ οσ Ὠἰβ εἴερα. 

4, Απεπηεῖς, ἸοΓΏΑτΥ (οτ, χυδίογηδτιγ-ἴ ΓΔ 17). Ονες «εἰσδίδνν, 
πἰ. ἐδαδέλελες (ἐσωσές ἐ «4πη} ; 51 ΔΌΪ Ὑ ἱηνοῖνεβ ρσόθρετῖγ. [ἢ 
βεςοῃὰ Ἰΐης |ἰϊ. 5 "αν" οἵ ἐχαεδοης,; οἴ, α »νπαπ 97) γοῤγοοΐς ἰὴ ν.ὶ. --- 
Ἐνετγσῃετςε εἶδε ἰῃ ΟΤ. ἴῃς πνογὰ ἤεστε τεηδετεὰ ἐχαεδοης ἀεποῖεβ 
τίτυδ! οἥετίηρβ (2 5. τῇ 138. 40), νῃϊοῖ ἴῃ τῆς 5γᾺ 6} 1 15}} ἰατν γετς 
οὗ ἴδε πδίυτε οἵ ἱπιροβῖβ οὕ ἴᾶχοβ (Ὁϊ. τ2᾽ Εχ. 25᾽ ΕΖ. 44 4.5} 
1κν. )" Νυ. ς᾽ Μαὶ. 35); ἤεσς τὰς ἴδττη ἰ5 οωρὶ ογεὰ ἰῃ ἴῃς ποῆ- 
τίτυ8] βδθῆβε. ΤΉς τουδὶ ἐχαζϑοης τηὶρῆϊ Ὀς Ἰεραὶ Ἰᾶχεβ ΟἹ ἀετηδηάς 
ἴου “ νοΪυπίδυγ " οἰῆ5; ῬΓΟΌΔΌΪΥ 411 βϑοσὶβ οἵ ἀδιηδηᾶβ ΤΟΥ ΤΠΟΠΕΥ͂ 
ἃτε τοοδηῖ. Οἱ, ν."."--- δ. ϑίηρὶς βεηΐδηος, ἴοσῦϑγ. Οἵ. "Ὁ γ᾽ 

Φ 0η ἴδε πιεϊποὰ οἵ οοἸϊεοης ἰαχεβ ἱπ Ἐργρὶ ἰπ [Ὡς τοι ἀϊε οἵ ἴὉς (τὰ οεπίυτ 
Β.ς. Ξεε ἴδε ξτεαὶ Οὔεεὶ βραργτιις ἀϊξοονεγεὰ Ὁγ Ῥεῖσίε, αῃὰ ρυθηβμοὰ ὮὉγ Οσϑίοὶὶ 
δηὰ Μαμαῆνγ (οἴ. Αἰ ϑοοπξ Κεισαγοά ἐπ δέδέε Ζαπα). 
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2653 285, Μὴ πείραδον -- ΔΌΥ ρεΐβϑοῆ. Τῆς πογὰ Μασ λε ἴπ τσὶ 
1ὴς (ΕΨ.} ἄοεβ πόϊ ὄἼχδοῖν τερτγεβεηῖ ἴδς Ηδῦ. ἴεγηι, τὰς 506- 
δεϑίϑ ξυι]ε δπὰ βεάἀυοσίίου. 

Θ. ΒΟΟΌΣΙΥ δηὰ πδρρίῃμθδβα οὗ ΡτχοὈ  γ. ---- Αποτῃεῖίς, ἴογηδιγ. 
Ηδοῦ.: ἐπ δε ἡγαπεργεεείοι οΥ α δασ »καπ ἐς ἃ “παᾶγε, ὀμέ ἐὰδ σοραά ᾿ 

απ ἐς 7ογγμέ σπάα ρίαά. Ιῃ ἤτβὲ ᾿ς τῃ6 ὅ'γυ. πᾶ5 ἴῃς ϑδἰπυρίοῦ 

ἔοσια : δῶ(ε ὀαά »ιαπὶ ἴς σπαγεά ἐπ (οτ, ὁγ) ἀὲς εἴη. τῆς ἱπαρ]ςᾶ- 

τίοῃ 15 ἴμδῖ ἴπε σἰρμίεουβ ἢδ5 ΠΟ ἔδαγ οἵ βῃδγεβ, ἀῃὰ τιδὺ ἱδμεγείοσε 

Ῥε ᾿ρμιμεατιεὰ ; (ῃς τεχὶ ἀοεβ ποῖ νδιτδὴϊ ἴῃς ἰηιεγργεϊδθοι [μδὶ 
ἢς τε)οῖοθβ Ὀθοδυϑὲ ἴῃς βΒ'πΏ Υ [85 (8]16ἢ ἰηΐο ἴῃς βῆασε δἀπὰ ὕξεη 

ἀεβιτογςεα. -- Α τῶογα 588 |5}ΔΟᾺΟΥΎῪ ἔοστω 15 ρεσῇ. φίνθῃ ΌΥ τεϑαϊηρ 
2 ἴον ιαποργεσείονι, ἀνὰ »ῆαν γέρου ἐξ γογγμ, 

Ἴ. πο οαῦδο οὗ [π0 Ροοσ. --- Ηεὐ. : δε ροοα ν»ιαπ γεφαγαῖς κε 
σίρλξς ὁ τὴς 2οον, τὰς δαά »ιαπ ἐρες πού μϑπαάεγείαπα ξμοισξεαζε. 

Απττῃεῖς. Οοοί τὸ γήράήεος. Κεραγαάς 156 1. ἄποτυς, τ “" δας 
βγτηραίπειϊις Κπονίθάρε οἵ," “ σοῃβίἀετβ ἐανογδθυ "; 5ες ποῖς οὔ 

12}, δηά οἴ, Ψ 15 37}; 1815 Ῥτερηδηϊ βεηβε οἵ (ῃς νετὺ Ὀεϊοηρβ ρᾶτ- 
τἰουϊατὶγ ἴο ἴῃς ἰδίο ἰδηρσιαρθ" Αἰ ρὴξ τὸ εασε (Ὀτορειν ἴδε 

Ἰεφαὶ ἡυάρσαιειξ, [μ6 7υϑῖίος ἀπε) ; 8ες 205 315 7ετ. ἢ ψΨ τ4οκ)5, 
Τῆς νογὰ 200» τοῖδξβ ἴο Ῥῇγϑβίοδὶ ρονεῦῦν (τοῦ 197 2253 ψ 41.2 
41.). --- με ἐχργεβϑίοῃ ἐρές πιο τρραϊξγείαναῖ ἀμοιοίρασε ᾿ἴ5 ἈΘΌΔΙΙΥ 
εχρ δίηεαὰ 45 Ξ-Ξ “8 ὯὩ0 κηονϊεάρε οὗ (ΞΞ ἢο σοῃοόσῃ ἴου) ἴδε 

Ῥοογ," δυῖ ἴῃς πνογάβ ν1}} ἤδγαϊγ Ὀεᾶγ τι 5 ἰπιετργεϊδοη ; τραΐγ- 
σίαπα ξηποτυέξαϊρέ τλθᾶτ5 5: ΡΥ “ πᾶνε υπάοτβιδηάίηρ οΥ Κηονϊεῦρε 

ΟΥ ἰπϑίρῃς" (το 54. 32), δῃά ϑυοῇ τεΐδεγεηος ἴο ἱπιο!!εοῖυδὶ 
οἰδασηθββ δηὰ νίψοσς ἰ5 ποῖ ψῃαῖ ἰ5 τεαυϊγοά ἰπ οὐγ οουρὶεῖ. Τῆς 
ἴεχὶ πᾶν Ὅς σπδηρεα 50 85 ἴο τοδά 4ὲε τυϊεξεα (οτ, δαα) »παρ ἀἶϑες 
ποΐ μπαεγείαπα γμδῆΐεο, οὐ... ἀἄρες πο ῥίκαα 707 ἐὰκε πεεάν (εἴ. 

41) [εἰ. 55). 

8. ὙἹράοπι ἰς ἃ Ῥϑϑοθπιδοσ. 

ὕπβοταρυίουβ πλεα Κίπαϊε ἀϊδοοτὰ ἰπ ἃ οἱ, 
Βυϊ νυῖίβε πιδῃ ἴυγῃ ἀπὰς δηροτ. 

Απαιπεῖς, ἴεσπατγ. ὄϑμεεγβμίσως σιέη, ᾿ἰϊ. νιόπὶ οὗ τεοδέρς (88 
1, πο ΨῇΟ ἰδυρῇ δὲ πιογδὶ οὐ] ραϊίοηβ, πὰ βεὶγ ἂρ ἴα θαϑεῖ 

4 Οἱ ἴδε ΘΑΣΙΥ υ5ς “ ἴο Κπονν ἱπιϊπιαῖεῖγ (ἰπαὶ ἰ5, ΠΑΓΌΔΙ1γ).," 25 ἰῷ Οςῶ. 41. 
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Ῥαββίοηβ οἵ [πεῖγ [6] ον -οἰζοη5 (154. 28). Αἰμαΐς ἀϊδεονγαά ἐπ, 
ΕἸΣ εῖμδη Επρ. ἐηῆανιε (ἘΝ. “εἴ ἐπ α βα».6), 'τ. ὀέστου τ (ἃ 
ἢτε) ; 50 ἰῃ ΕΖ. 21 ι, οὐ, Οδηῖ. 217,53, ἘΕἸβενῆετῖε ἰῃ ΡΥ. ἴῃς 

νει Ξῷὸ μέζον (ἴμδὶ 15, “Ρυῇ' οὐ νογά 8," 61} 12} 145 5 το") ; οἵ. 

ᾧ τοῦ, ῥιῇῆε σέ, ῥοολῤοοῖς,; ἴὰ Ψ 125 τῆς 5εῆβς ἰβ τῖβον δαπές 
γεν, ἐξείγεές. ---- ΤΉς ση ε7 ἰα ἴπαὶ οἵ ἴῃς τηδὴ (ἴὰς ραγιῖς5) οἵ ἴῃς 
εἰϊγ. 

9. Ιανευϊίε ὈΟΙΘΘΙ ὙΠΠ2Ὸ πιο δηὰ ζ00]2. --- [1τ.: Α τοῖτό 
»σπ λας ὦ ἐατυεμῖ τοὐὰ ὦ ,οοΐ, απαά ἀξ ἐς ἐχείεα (111. γιενεόέεε) 

ἀπά ἰσωρὰς απαὶ ἠδεγέ ἐς πο φωΐεΐ (οι, γεσῦῦ. Τῆς 5υδ]εςϊ οὗ Ξεοοηὰ 

Ἰηθ πᾶν Ὀὲ ἴῃς τοὴτέ απ (1.Δῖ.), νι τῆς βεῆβθς : τὐλεζλεν ἀξ δὲ 

ἀλρ ὁ» ἐαωρὰ, “λέγε ἐς πὸ φωΐεί (ὨΟ δῃὰ ἴο ἴῃς σοπίεμεοη), οσς 
τῆς ,οὐ (ατῖκ.), νδο 15 ἴμεῃ βαϊὰ ἴο βῆιονν, ὈῪ ἢϊβ ἐχοϊϊετηεηὶ (δὲ 
15, ῬΡΓΟΌΔΟΌΙΥ, μἰ5 δηρεῦ) ἂπὰ ἢἷβ {Πνοΐουβ οὐ ἀεγίβῖνε ἰδυρῃίοσ, τμδὲ 
ΒΘ Πᾶ8 ΠΟ 86ῆ86 οὗ [6 5εγουβη685 οἱ ἴῃς 5ἰϊυδοη. Τῆς ῥτεαὶ- 
οδίεβ ἐς σλρὴν δῃὰ ἀσωρὰς ἀρρεβᾶσ ἴο θεϊοῃρ τῆογα παίυγα! νυ ἴο ἴῃς 
»οὐ ἴδῃ ἴο ἴὰς εὐὐδέ »ιάπ, ὙὮΟ ἰ5 σδῖμεσ τρατκεὰ Ὦγ χυϊεῖ (Εδοϊ. 
9) ; ἴῃς ἐχργαβϑίοῃ φἀδγε ἐς πο φμίδί δῇ ὨΔΡΑΪΥ τηδδη ἐοηείαηίν 

(8εε [οὐ 1η}5 Εκοὶ. 45 65). --- Τῆς ζοΏΕΓΑΙ 56 η86 56 615 ἴο ὃς ἴδμδὶ ἰΐ 
5 ηοῖ δᾶνβαῦϊε ἴου ἃ 86 Ἰγδῃ ἴὸ Ὦδνε ἃ σοῃί ον ΒΥ ΜΠ} ἃ 00]. 

Αςοοτάϊης ἴο ΟΤ. υβδᾶρε ἴῃς ὑχεαϊοδῖς ἴῃ ἢτθιὶ πε 5ἰρηῖῆοβ δὴ 
δεϊίοη αἱ ἰὰν (1: 8. τ [ετ. δ ΕΖ. 17 158. 415 ψ οἰ 3)), ποῖ ΔῃΥ͂ 
ἀυδττεῖ ΟΥ σοῃίσονειθυ. Ομίδ (ου, 2έσεδ) ἰβ υπάειβιοοα ὉΥ 5οπις 
85 - οεἱἦοπες, ἴμαὶῖ ἰ5, ἰῆς ἔοοὶ ἴα]κβ 30 τοῦς! ἴπδὶ ἴμοτε οδη Ὀ6 Ὧο 

ῬιοδίδΌ]ς αἀϊδουβίοη. 

ΧΧΙΧ. 3. Ἦ γϑ; (ὃ ἐγκωμιαζομένων, ΞΞ γ5 5 (784.) οτ ρετβδρβ Ἴ,35 
(12 5.); τεδὰ τη. -- Ἢ ρἷα. Ὀρτς; Ῥεῖϊες βίηρ. (Β,.). ---8. Ὑπε Ρδγαβ!!εἰϊεπι 
βυζρεβῖ ἴῃ οπιίδείου οὗ ὕνν. --- 4, ἢ) γοτη σῦν; (Θὅ ([0]ονεὰ ὃγ 558) παράνο- 
μος, ΞΞ Γι ἽΓ Τὴν (12...) οἵ πιο. ϑὴν (Βδυτρ.), οἵ. Κ ΙΒ ἰπ 7ετ. 148. Ἐ, συα- 

γα. --θ. 3) γνρ; Ρίῃδικεν (,3αὁ.-{εὖ. Ῥινιδέαείονεεενείέενε, Ρ. 156) »Ρ (1 5. 2οῦλ. 
-Ἐ 0: Ρίπεκ. γῸ; Ὅγβ. Ὁ; 5. ΨΡῸ «.. ΨΦΡΩ. ---Ἴ, Ἐ) ΓΡῚ 15) ἴδ βυδρὶ- 
οεἰουβ; Ῥοδδὶ ἿΥ 2)}» 7). ---ϑ. ΦῊΝ ΤΙΝ τρδνῦ θὲ οπἰτῖςὰ, 

10. 11π|.: Μέεηπ ο7 ὀέροα λαίε α ῥεγζεεί »παη, σπαὶ μργίφλέ νιν 
“ἐεξ ἀὶς ἄγε, ἴῃς βεοοηὰ ]ίης οὗ ψῆῃϊοῖ ἰ5 ἱτηροββίθϊθ. Τὸ ρυΐῖΔ 

Ρδυβε δῇεσ μῤγίσλξ νιϑη, τελάϊηρ : σιόη 97 ὀξροά ἀαέξ α ρεγζεεί νιαπ 
αηπά ὠῤγίρλξ νεϑῆ ---- ἐδεν τεοξ λὲς δίοοσ, σίνεβ δῇ υηϑγιατροίτίοδὶ 
αἀἰνι ϑίοη οἵἉ ᾿ίπεβ δπὰ 4 ἰοοβς ζτγαπητηδίϊοδὶ ἔοστη. Τῆς τεπάστίηρε : 



510 ῬΕΟΝΕΚΒΘ 

απ ας 70» τἀε μῤνγίρλί, φλεν (ἴὰς τῆεῃ οἵ Ὀϊοοά) “εξ ἀΐς ((ὰς 
ἀρηρἢ1᾽5) ἄγε (ΕΝ.) δηὰ (Ζόςκ. ἘΝ. πιᾶτρ.) : δι ἐδλε εῤγέρἀϊ εαγε 

,»ν ἀὲς ἄγε (οτ, φοωδ) ατὲ ἀηνψαιτδηῖεα (με σοηβίτιοτίοη ἰ5 αἰδει- 
εηΐ ἴῃ Ψ 1424), ῦε τὴδὺ οὔδηρε μῤγίρλϊ ἴο τοϊεξεά, οὐ «εεξ ἴο 
σέεξ σμΐ (παῖ 15, “ σαγα ἔογ ᾽). Τῆς οἸγεηάεα νεγὺ οσουτβ ἴῃ 20 Ὁ 
ἴῃ τῆς β86ηβε ἐχαηιΐρς ἐμπίο, γοῆδεύ οπ (νο 5), ἀπ ἴῃ ΕΖ. 34}} 123 ἴῃ 
τθαῖ οὗ “τεξ ομέ (ϑοδιϊογεα 5ῃ 660) ; ἴῃ 1815 β6ῆβε οὗ ἐπφιμέγε σεν 

ἰξ ΤΩΔῪΥ τῷ “Ἰοοῖς δῆ ἴῃς ἱπίεγεϑίβ οἵ᾽" (οἵ. ψ 142). Βιοῖκς}}: 
ἠδέ τῥνγίρλξ σεεξ 10 γργερὰ (οτ, σδίαίρ) ἀΐρε. ---- ΤΉς βεοοηά εἴιθη- 

ἀαϊίοη (8115 ἴοσ ἴλ6 1658 οὔδηρεο ἴῃ ἴῃς Ηδῦτεν ; ἴῃς ὅτϑι γίνε ἴδς 
ΤΏΟΣς ῬτοῦΑΌΪς 56η56. 

11. οείζαϊπίϊ οὗὐἨ ΘΗΡῸΣ. 

Α [οοἱἹ υἴζετε δὶ Ηὶβ τσγαῖῃ, 

Βαϊ ἃ νγῖδε τηδῃ ε γεβίσαϊηις δ ΔΏΚΕΙ. 

ΑΕ ες, ἴεγηατγ. [Ιἢ βϑεοοηᾷ Ἰἰης ἴδε ΗςΌ. τεδὰβ: δμξ ὦ τοῖε 
»ᾶη οἡδέε “ δαεξ, τδ6 ἐξ ΛΑΙΌΓΑΙΙΥ σείει ἴο ἴδε [0015 σταῖς, ὑὈπὶ ᾿ὶ 

18 ΟὈν]ουΒν τὴς νῖβε τωδη 5 γαῖ παῖ ἴῃς σουρὶεῖ σουϊετηρίδῖες. 
Τῆς νεῖῦ «24. (ψ 89.),0)) ἀοεβ5 ποῖ δοοοστά υἱϊὰ ἴῃς δάνεγο ὀσεῖ, 
δηὰ τῆς ἐσηεῖνγ. φγέρπαης (ἘΝ. ξεεῤοίά ἐὲ δαεῖξ σπαὶ εἐἰοιλ ἐ|) 5 
ἹΩΡΙΟΡΔΌΪε ; ΠΟΥ οδῃ ὀαεξ -Ξ “ἴῃ τῇς Ῥδοκρτουηὰ οἵ δἰ 500}" 
(Ὀς«.), οὐ “ δἴεττνατὰβ "" (ϑἰερί.). Ὑδε Οτῖ. βυρρεβῖβ ἴῃς ἀρρτο- 
Ῥτίδῖς ἴοστω γε σαῖπ (ΒΙ.), δηὰ ἕοσ ἴδε ἀουδει! ὀσοξ νὰ τιδὺ τεδὰ 
ἀΐς σπρεν (Ἐτδῃκ.). --- γαϊα ἰ5 ᾿ξ. “ρίγί (Ξ νεέμα οὐ ἥὅανιε οἵ 
νεΐμπα οἵ ἐερηρβεγ), Ὠδτς, ἴτοτι ἴῃς σοῃῃδοίίου (45 ἴῃ Εσοὶ. τοῦ, ἃ 
βἰδῖς οἵ Ἡτδῖδ. 

.13.-.-14, Θτοαῖ διὰ Ῥοὺσ. 

12. 1ζΔ τυῖοτ Ἰἰβίε δ ἴο ἐδ]βεμβοοὰ, 

ΑἹ] δὶς κεγσυδηΐδ δὲ πυϊοκοὰ, 

13. Τῆς Ροοσ δῃὰ ἴδε ὀρργεξβδοσ τιεεῖ ἱορεῖδες, 
ὙΑΒν ἢ ρίῖνες Ἰίσπὶ ἴο ἴῃς εγεδ οἵ ὈοιὮ. 

14. ΑἜὄὔκίπρ τῦο ἀεαὶς ἐαυ" Ἀ0}7 ψΣ 18 ἴῃς Ῥοος, 
Ἡΐς τβγο;ς νν1}} θὲ ἐβι Ὁ βῃεὰ ἕοτευεσ. 

12. (σοπάϊου πὰ οοπβεαυξῆος, τεγηδιγ- Ὀἰπασγ. “αξεελοοα ἰ5 Βετε 
ΔΩΥ δβοῖῖ οὗ ὑπιίσγυ 1] κἰδϊειηθηῖ, 45 υηὐυδὶ δεοουδαίίοη ( προς δ ΠΥ 
οἵ τῃς Ῥοοτ), [δ]5:ν ἰῃ εἶν] δατηϊηϊβιταϊου δηὰ ροϊ τοδὶ τεἰδιίοησ ; 
ἴὰς οουχίίεῖς δάϊαδὶ [Ποπιβεῖνοεβ ἴο ἴῃς Ῥσίῃςο. --- δόγυση ἰ5 ΔΠΥ 
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ΤΟΔΟΌΠΟΠΑΙΥ ἰῃ ἴῃς 5ετνίος οὗ ἴῃς κίηρ (1 5. τόδ 2 5. 2121} Καὶ, κ᾽ 
Ρχσ. τ4}Ὁ α..)). --- 18. Θίηρὶς βεηΐεπος, Ἰσγῆδιυ. Α ναγίδιίοῃ οἵ 22ἦ, 
οὐ Ἡδοἢ δες ἢοῖς. Οὐῤῥ»έ":0) 866 1Ὼ8 ἴὸ Ὀ6 ἃ ζδῃσγαὶ ἴοστωῃ, 

ἱηνοϊνίης 41} βοσῖβ οἵ παγὰ ργοοδάυγεβ, βῃδηςίαὶ δηὰ οἵδε (οἴ, ἴῃς 
Βἰ γαῖα ἴοστ ἴῃ ψ τοῦ ς 5.1(13) ).2})., αὶ ἴπετα τᾶὺ Ὀς ϑΘρεοία! σείετ- 
δΏςΘ ἴο ΤΊΟΏΕΥ (οἴ. ἴῃς γεὰ οἵ 222) ; Οτκ. : ἐγεξον ἀπά αἰεδίον. 
-- Με ἐορείλεν, 5. ἴῃ 22ἦ. --- Τῆς βεςοῃὰ Ἰἴῃς -- “" Οσοὰ δηδθεβ 

Ὀοϊὴ το 36ς,᾿" ταὶ ἰ5, “ εῖνεβ ἴο Ὀοῖῃ τὰς Ἰρδς οἵ ᾿ς ᾽ (ψ 13 10Ὁ 
43} ΚΟ]. 11), οσεδῖθβ Ὀοΐῃ, ρεσπηῖ 5 τἤδτ ἴο εχἰϑῖ, αηὰ σοπῖτοὶβ 
τῇοτα -- παῖ ἰ8, ἴτε τηυβὲ ὍΔ 90018] ο͵45865, Ὀυϊ Οσοἀ ρονετγῃβ ἃ]}. 

- 14. ϑίηρ)ε βεηΐεηςς, φυδίεγηατγ- ΓΔ. [41.: τυλο ἡμαάες 2λε 

2οον ἵπ σιμὰ. Οἱ, 1τ6}2 20 2: 115. Τῆς ρετρεῖυδ! ἀυτατίοη οὗ 
ἴδε ἀγηδβῖυ 5 τηδάς ἴο ἀδρεῃηὰ ἢοϊ οἡ ῬὮηγδβὶςδὶ οἵ ἰῃϊς!]Θοῖυδ] Ὀυΐ 
ΟἹ τρογαὶ οπδσδαοῖογ; ἴῃς βᾶσε ἢδ5 ἴῃ τοϊη ἃ ὑγοῦδὈΪΥ ἀἰνίης 0]ε85- 
πᾷ, ΡΟΒΒΙΌΪΥ δοοῃοϊηῖς ἀπὰ οἵδε βοοὶδὶ ἰδννβ; οἷ. ψΨ 18) 4.4) 
25, 

165-17. ἸὙταϊοΐηρ οἵ ομὐάτου, ὙΥΪΌΩΡΙ οἵ ἴδ 0 τἱ θοῦ. 

15. Τῆε τοὰ οἵἁ οοτγεοϊίου φῖνεβ νίβάοπι, 
Βυϊ ἃ «ο]]ὰ Ἰεῆ ἴο Εἰ πιδεῖΓ Ὀτίαρε ἀΐδρταος οὨ 5 τιοῖδεσ, 

16. ει ἴδε νἱοκεὰ ἐατγε ἰ ρονεζ, ὙτοῚρ ᾿ποτεδβεδ, 

Βαϊ [δες τἱρπιίεους νἱ}} ἔεαεὶ τμεἰς ἐγες ου ἰδεῖν (4]}, 
17. (οιτεςοῖ [ΏΥ βοῃ, δπὰ ἢς υν]}} γιε]ὰ ἴμεε ςοταηίοτϊ, 

Απὸὰ γίνε ἀεϊῖρσῆι ἴο [ὮΥ δου]. 

1δ. ΑπῈ μεῖς, ἸΕΓΏΔΙΥ (οΥ, φυδίετπδιγ). [ἡϊ.: γροα ανπη εογγέε- 
ἴον, πεπαϊαάγθ. Οἱ, 13Ὁ 232, Εοτ ἐγ ἡ ἀἱνιφοῦ (Ἰἴϊ. ἐξέ ζο, 
Ξε “πεσεῖν αἰριδα) 366 138. τό («εαὐεγεα πεσίξηρε) 27" (α σεαἠεγεά 
λορεΊ), ἀπὰ οἴ. 7οῦ 29. Ζγίηρε ἀἴεργαέε, οἴ. τοὶ τὴ. ΤΉς γισζλεν 
ΔΡΡδδΓβ ἴο Ὁς πδιηςξὰ ποὶ ἃ5 Ὀείῃρ ἴῃς ἰοπάοσου ραγεηῖ, ρετῆδρβ 85 

τῆς οὯς ἯὮΟ [85 τηοβὲ ἴὸ ἀο νἱτι ἴῃς ἰγαϊηϊηρ οἵ ἴῃς γουπρ οἰ], 
ῬΟΒΕΙΌΙΥ ἴοσ τῃείοτίοδὶ νατίδίίοη (οἴ, τη 225 5). Οἵκ. αγέπε 
ΤΩΔῪ Ὅε ἴτες ἰγδηβιδιίίοῃ. ---- 16. Πρ] Ἰοὶς δηθ τ οδ5ῖ5, ἰεσηατγ. (Οἱ. 
113 Ὁ 182. γ03; [Ιη ἤχει πο, ἕου Ηςὃ. ἑπεγέῶσε, τεδὰ ρουένηε (85 
ἰῃ 297, ΟΥ “γέ ἐπ ῥοισεγ. ---- ΤῊς Ξεσοπὰ Ἰίῃς δβϑδιμγοβ ἴπδὶ τὶρῃϊ 
ὙΠ] ῥτεναῖ ἴῃ οἷν! ψονεσγητηςηὶ 48 ἴῃ 41} οἵδμεν {πίηρβ. 272} “λέ 
γέ: οπ ἷἰβ Ἰἰϊ, “εξ ἐπ (50 ΕΖ. 287) ; τῆς (4}} οὗ ἴῃς σίοκεα ἰ5 ἴδ 6 
βαϊνδοη οἵ ἴῃς τἱρῃΐεουβ (ψ 3.2 ς᾽) 5.,.53.(3) λῃὰ 4: »}) --- ἃ 
Βεηεηϊ εηρεπάετεα ὮὉγ τῆς σοπῆϊεις οἵ τῆς Ἰαῖετ τίταςς (οἵ. ἴῃς 

Ν 
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ἘΏΡ 5} Ῥυπίδηβ οἵ ἴῃς βενθηϊεεηι σεητυγ). --- ΤΏ σουρ]εῖ Ξερα- 

τῖθϑ {ΠῚ 5: π|114. σου ρ]εἴβ, δηᾷ ἰ5 ρετθδρϑβ ουὔϊ οἵ ρίδες. [Ὁ τὰς Οτκ. 
ἐξ δἰαπᾶς θοῖα ἤεσε δηὰ δῆοσ 287. --- 17. ϑίηρὶς ςεηΐδπος (τὶ ἴπο 
ἰάδηεῖςδὶ σοπβθαυθῃῖβ), ἴθγηδιγ. 866 19.} δῃὰ ρδββϑᾶρεβ τοίοττεά 
ἴο υπᾶετ ν., γϊοία φοργον 15 Ἰλϊ. σίσε γεσί, τεϊϊανε ἔσοτα δωχίεῖυ ; 
8εε Πι. 12} 2 5. γ' ΕΖ. οἷ 1,31. κὅ σ΄. 

18. Ηεῦ. : τὐλεγε ἐλόγε ἐς πο υἱείοηι ῥεοῤβίς ῥεγίεἁλ (οτ, δεεσιις 
ἀδογάξγν), δμέ ἀξ τυῖσ οὖδγε ἐπείγμεδοὺ (οτ, στο), λα» ἐς ἀξ. 

Απαιῃεῦς, ἰοπιᾶῖγ. Τῆς ποσὰ σέρίομ τουδὶ τοίου ἴο ἀϊνίῃς σουι- 
τουη! Δ οη5 ἴο ὑτορμεῖβ, δῃὰ ἴῃς ἰεχὶ ρίνεβ ἴῃς ἴνο ἰοιτηβ οὗ [ἴ5τᾶ- 
εἰ ὔβῃ αἰνίης τενεϊδῆοη. Βαυῖ ἴῃς υἱεῖσρε σδῃ παγαϊγ Ὁ. ρεπαυίης. 
Τῆς 5ιαϊεπηθηῖ οἵ ἢἤγϑβι οἱ. 15 Ἀἰβίοσ Δ} ἱηοοττεοῖ : [ῃς τηοϑὲ οδἰδπι- 
ἰἴου5 ρετοά οἵ βγδϑὶἴα ἰβίουυ, ρο ΑΙγν ἀπ τρογα!ν, τγὰ5 τπδὶ 

ἀυπηρ νῃϊοῆ ΡΥΟΡἤΘΟΥ 5 δὲ 115 Ὠεῖρῃς (ἀπὰ ἰογεῖζη πδιϊοῦβ ἀο 
ποῖ σοοτης ἰηΐο σοῃδιἀδγδιίοη), δῃὰ ἴῃς ρθορὶς Ψψεγὲ οδεάϊεηϊ δ ἃ 
εἶπε ἤθη Οοὰ διά ᾿ἷ5 δες δηὰ ἴπεσα ὰ5 0 ρσορῆεῖ (Ψ 44. 74). 

Μογζθονεσ, Ρσ. πόύθοσα εἶϑεὲ τηθηϊοη5 Ριόρθεῖς ἰεδοδίηρ, 5 
δυϊάς Ὀείηρ νίϑάοπι, ἴῃς ἱπβιγασθοη οἱ ἴῃε Ξᾶρεβ. Με 5μουϊά 

ΡΙΟΌΔΟΪ 5υθρδβετυϊς [ΟΣ σέρίσπ βοῦλα βυσῃ ψοτὰ 85 σμίσδαπες (36 Ὲ 

111). -- Ῥγοῤῥίε τ “ (οἸκ,᾽" 48 ἴῃ 245" ΕΖ. 16 ψ 2257), ποῖ 2ἔῴέε δεορέ, 
τῆς παϊϊοη. Τῆε ῥγδοῖβα τηδϑηΐϊηρ οὗ ἴῃς νετὺ οὗ ἢτγβί [ἰῃε ἰς 
ἀουδε! ; ἰξ ἀρρεᾶτβ ἴο ὈῈ Ἄεαυϊναϊεης ἴο (πε “ 211" οὗ 11"; τᾷδε 
βρη οδίίοη “ Ὀδοοπις ἀϊϑογά τυ, ἴσον οὔ τεβίσαϊηϊ ᾿᾿ 15 δϑϑατηοα 
το ἔχ. 325. 

10. ὮἮ 003"; Ὠγδβ. γ03". Ιπ ἰβ ρεγῆδρβ Ρείϊεγ ἴο σβδηρε Ὀσϑὺ ἴο Ὀρφῖι--- 
ΒΙ. τὔρ) ὙΦ} 3", οἰηρ, ἔοτ ϑῃςΒ Ασϑῆλ. ἔοστω, ἴῃ γτ οἵ Ηοβ. 131; Ῥαὲ τδε ἔστ 
τπῚ ἰ5 ἀουδείαὶ (8εε Θ), ἀπά ἔογ ἃ ΗςἊβ. νεσῦδὶ ποῦῃ 0) ἴδετε 15 Ὡὸ δαϊβογῖγ; 
ἴος νὴ) γεεβέγαἰέον, φμέεί Ξκες Βαυχὶ. Ζεκ. --- 11. Οπ τς ξϑηβε φινὲεί ἴοτ Ξἴετυ 
πον 8ὲὲ [3πὲ (2εχ.}), νῦο Βοῖϊἀ5 ἴῃς διπάαπιοηΐδὶ πιεδηΐηρ ἴο Ὀς Δὲν γερμεουεά, 

, εε (ἴοτι ςατε), νβεηος ἐξείανγε ,γεε (ἔτοπι ἱτωροτγέεο 5) τ--Ξ 2γαέξε, οἴ. τὰς 
Ταϊπιυάὶς υ8βεὲ ὁ »εαξε δείέεν, νοῦ ἐὔεείίνε. (δ ταμιεύται; 6 τι; Ἐ, ἀΐγενι 

εἰ γεεγυαί. Ἐξκαὰ σπ, νι ΒΙ.--- ἢ πππα; 66 Ν))502, ἐπ λοωρᾷ. Ἐξεδὰ 
υλπ, -- 18. ἘΠ 05350 φῦ θα; Θ΄ δανιστοῦ καὶ χρεωφιλέτου (85 ἰῇ -- τόκος, [.46.). 

ΤΒε βεηβςε οἵ βίεῃη ἽΓ ἄρρεβϑῖβ ἴο 6 27γ65:, γεν εδς, οβῥτεις (80 Ασδᾶση. Ασὔδϑ.): 
«ςἔ. Π.-16. Γ2; τεδὰ Γ᾿ ὙἼ3. --18.ὄ ἡπ; Θ ἐξηγητὴς »πέαε, ρετδδρο 

τες τεμάεγίηρ οὗ Ἦ, ῬΟΞ51ῚΥ ΞΞ ̓ποϑπρ, ΟΝ ἴβονενεσ, ἱ ἷ5 εἰδεσῆετε (εχοερὶ 
ἷπ 700 3712) τεργεβεπιεὰ ὉΥ κυβέρνησις οζὗ κυβερνῶσι:. --- ΘΓ ἀνοϊὰ τὰς ϑἰαῖε- 
πιεηΐ οὐ ἢ (νυ ϊο ἢ ρτοῦ δ βεεταεὰ ἴὸ ἴβετα ἀϊπρατγαρίηρ ἴο δῃι ρὲ [8αὶ βαὰ 
ὯΟ νἱβίοπμβ), δπὰ βυθδδιϊζαϊς, ἔτοτα ν.15, τυΐδρε ἐλε τυέεξεαῖ ἑπεγεαςε (ῬΊΩΚ.). --- ἧς 
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δρουδὰ ρειμαρα τεδὰ γῦϑπγ; ὕ3Π λύκε (μοὶ εμγδ) βαγά!γ βαϊξβ. -- 8᾽ πιδὺ Βανε 
Βεεῶ ἰηθυεηοεὰ ὈΥ ἴῃς ΓῚΠ οὗἉ νι, ον ἘΠ γ΄" Ετδηκ. βυρρεδίβ, δα ροβδίδϊε, 
γλο" τοἱνῃῦ δὲ τεαέξενεά, ᾿ς ἢ, Βονγενετ, ἰδ μαγαὰϊγ βυϊδῦϊε. Οἱ βἴετῃ γρ ξες 

Ὁες. 732ε:. δπὰ ποῖς οὐ 135; ἴῃς βδεῶβε ῥεγέσα ἸΏΔΥ μετὰ. Ὀε αἱ]οὰ πῖτ8 τὩς 
βεῶβε ἡ έε; οἵ. Ατδῦ. ὕο. : 

19. Τὸ (σαϊηϊηρ οὗ βοσυδπῖί}. 

Νοῖ ὈΥ πννογὰβ πηυδὶ ἃ βεγυδηὶ Ὀε ἰδυρμῖ, 
Εοτ Βς υπάετεϊδπαβ, αὶ ἀοες ποῖ οὔεΥ. 

ΘΏρ!ς βοηΐθῃος, ἰογδιυ. ὉΠ βεενδηΐ, 580 ἴῃ6 ρσονοσὺ ἰητπηδῖοβ, 

Ἰκε τς 8οὴ (ν.}5), τυυβὲ Ὀς ἰταϊηθὰ Ὁγ τῆς τοὰ --- νογάβ ν7}}} ποῖ 
ξυϊὰς Ὠΐπὶ --- ἢς 5 ποῖ αυϊῖε ἃ ται ο.4] Ὀεΐησ. Οὐ “εγυση (Ρτορ- 

ΕἸ σἀαυε) 5866 ποῖβ οὐ τῦ. ζ7αωρὰΐ -- εογγεείεα, «οὐ γέρλί, ἀϊεεῖ- 
2ἐποα (οἷ το} 290}, οἴ. 21). 2206: πο οὐδέν ἰβ ἴτ. ἐλόγε ἐς πὸ 
ἀησισεν. -- Οτὶκ., ἰπτοτργειίης : 5 τὐμδόδονη φεγυαη. ὙὍΠε τεηάεγ- 

ἴηρ : “λα! «εγσαπέ τοδί ποί α»νισηα ον αάνιοί δον τυάο, πραδ’- 

σίαπάϊηρ, τοῦδ γε γίνε πο σηοσεν (ἨοάρβΒΟ}) τη ἶββεβ ἴῆς ροίϊηϊ οὗ 
ἴδε οουρὶεῖ. Οἱ. Βεη-ϑ [τα 5 ἀδιαι δὰ ἰηϑίσυς ΠΟ 5 ἰοῦ ἴῃς πηδπᾶρε- 
τηεηΐ οὗ βεσνδηῖβ (Β5. 3155). 

21. Τῆς οουρίοὶ β86ϑηιβ ἴο Ὀείοηρ πὶ ν., ἩΗδῦ.: ἀκ τοῖο 
ἀἐεβεαίεέν ὀγίπρε μ᾿ ἀΐξ σεγυαπί ον ὦ εὐϊίά, ἐπ τὰς πα ἀξ τοῖδὶ δὲ 

«νον. Ἅδε πυδ]εοϊ οὗ βεοοηα ᾿ἰπθ τῦδὺ δε (ἢς 5υδήεοι (λέ) οἵ 
τῆς οὐ]εοῖ («ἐγναπ) οὗ ἤτϑι 6. 27.: ἐἀλε ἐμά --- αἱ ἴμε οοῃο] βίο 

οἵ τιῖ5 τηοάς οὗ ῥγχοσδάυτε ---ἰἰ ἀσποῖεβ ἴῃς ουΐοσοτλς οἵ ἴῃ ὀχρεῖ- 

ἐπηθηῖ, ἢοΐῖ ΠΕΟΟΒβΑΤΥ ἴῃς ἐπα οἵ 16. Τα ομἰτἰεὰ νοτά, ψηϊοἢ 
ΟσουΓ5 ΟὨΪΥ Ὠεῖς, ἢ85 Ὀδδη τεηθοτεὰ γγαείον»» (1.Δ1.), νπλαπελ 
(Εν.), “οη (ϑαδά. ΕΝ.), γοωηρ ρεπιενιαη (Ἰλ}.}) εἴς. ; [ἃ 15 ῥὑσοῦ- 
ΔΌΪΥ δῃ εττοσ οἵ ἴεχί. Ὀς.: ἀξ [με τῃηδϑίου] τοὴζ βηθαδν δεεονιὸ ἃ 
πωροΦ, ἴῃαῖ ἰ5, ᾿ἷ5. Ὠουβε Μ7}} Ὀ6 οναῖτὰπ ὉΥ ἴπε σὨΣ το οὗ ἢΪ5 
Ῥαδιηροζοά βοσνδῃῖ. --- Οτκ.: ἀξ τοῖσ γγονη ὦ ελίδα ἐνες ἐμχωγίσωσν 

τοί δὲ α τἐγναπί, ἀπο ἐμ “λε ἐπα τοδὶ ον ἐρ γί ϑοῖας βυςῇ 

τεδαϊηρ 85 [5 ἴοσ βεοοῃὰ οἷ. Ξ3ῃου ἃ ρῥγοῦ δ Ὀε δἀοριῖςεά, πουφὰ 
τ 15 ποῖ οἷβασ νεῖμεν ἰΐ ἰ5 τῆς τηδβίοσ οἵ ἴῃς βεσνδῃϊ οσ ἴμε οὨ]ά 
ταὶ οοτβς5 ἴο ρτίεί. 

20,32, 23. ΟΥἨ νδβεῖοῃ δπὰ μῥχὶὰθ. 

20. ϑεεβὶ ἴδου ἃ τηδῃ Βαβίγ ἴῃ δἰβ ψογὰβὴ 
ΤΒετζε ᾿5 τῶοσε Βορςε ἔοσ ἃ ἔοοὶ ἴβδῃ ἴοσ δίωλ. 

21 
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22. Αἱ ἰγδβοῖθ]ς ταδῃ βιίγα ὉΡ εἰεῖξε, 
᾿Αμὸὰ ἃ ρδεβίοῃδιε τηδῃ ἰ5 ἴῆς οδῦδε οὗ πυῦοδ πτοδί,. 

23. Α ὄπιδη᾿5 ρῥγίὰς ν7}}} Ὀγίτρ Ἀἰπὶ Ἰονν, 
Βαϊ δε το ἰς οὗ ἃ ἸονΪΥ βρί γι υυ1}} οοιδί οτος. 

40. Οοπάϊτίου δηὰ σοηβεαυξηος, ἰοτΏδιγ. Τῇ τεηἀετίηρ αϑαῤνε, 
δωρίπεες (ἈΝ. πιᾶτρ.) ἰηϑίεδα οἵ τυογαῖς ἰ8 ΡῬοβϑβιίῦϊε --- τἰῆς σοηογαὶ 
β6ηβ8ς ἰ5 ἴῃς βᾶπης : ̓ιαϑῖε ἰ8 ἀδϑιγυςῖίνε οἵ τεῆεοϊίοη ; οἷ. τοῦ. --- 

Εογ βεσοῃὰ Ἰΐης 866 ῃἠοΐβ οἡ 26:3, Οἱ, Β5. ο᾽" [145. τ'3..-- 33. 5γη- 
ΟὨΥπΟυ5, ἰεγηαγ. 2 γατεϊῤέε νιάη, τ, νιαπ οΥΓ σπρε7 Ξξ οὰς βίνθῃ 
ἴο δῆρον (ποῖ ὧν ΖΡ νι΄π, ὙὈΙΟΝ ἜΧΡΓΕ5865 ἃ ΤΠΟΓΟΙΥ ἰδΙΏΡΟΓΑΣΥ 

(6610), ΞΞ 2αφεοναῖς (1. δόόςεστον 97 τυνατὰ). Τῆς ρῥτεάϊοδῖς οὗ 
βεοοῃά οἱ. 15 [Πι ργεσ (οτ, σόοεμπαϊμρ) ἐπ ἡ αποργερείση, ταδὶ ἰ5, 
οδυδίηνς 5'π ἴῃ Ὠἰπηβοῖ δηὰ οἴμοῦβ ὉΥ οσσαβϑίοηίηρ δὰ ἰοτλοπίηρ 
αυδιτεὶΒ. Οἱ 1918 1415 1683 225 αἱ, ---28. Αππ πεῖς, τοτηδεγ. 
ὅες ποῖεβ ΟἹ 1τὖ 13} 19 1τ6.5.}-- ΤἸ.Ώς ῥαγοῃοπιδϑία ἔστ... 
ἐσιυέν ἰΞ ἰουπὰ ἰῃ ἴμε Ἡδεῦτεν,. 

44. Ῥασιμοσενίρ ἰῃ ἐδποῖε. 

Ηε ν8ο ἰδ ρατίπεν υἱτἢ ἃ ἰὨϊεῖ ἰδ ἐπετωυ ἴο Ὠἰπιδεϊί -- 
Ἡς εδῖ ἰῃς οὐτες δπὰ αἰδοΐοβεβ ποιίηρ. 

ϑίηρ!ς βΞεηΐεηος, αυδίοτηδιγ-ἴἜτηαιγ. 25 βαγέον τοί, 1, τοαΐξς 
τοίζλ, τῃαϊ 186, ῥχοῦδοϊγ, θεϊοηρβ ἴο ἃ βζϑηρ οἵ ἰπίενεβ (5ες τ᾿}. 
Τα οᾶ56 οσοηϊειιρίαϊεὰ (ἰ τς ἴοχὶ Ὅς σοιτθοῖ) τοᾶῦ ὃὈς ἴμδῖ οἵ ἃ 
τε ἴῃ πο τῆς μα ῥεθοη 8 ἀηκηονν ----ἃ οὐτθε 8 Ρτὸ- 
πουηοσδὰ οὐ ἴδε υπκηονη τὨϊεῖ --- ἴῃς ταδῃ ἰῃ 4ιςβίύοῃ ἤδᾶγβ ἰξ, 

δυϊ 5 αἰταϊά ἴο 54 δηγίπίηρ, δηὰ ἴῃς ουγϑε, ψϊο ἢ 48 οδ͵εοῖῦνα 
οὐ πηᾶρὶς Ῥονεσ (866 ηοῖς οὐ 26), 5 πΚεβ Ηίπὶ; οἵ. 7. 17.2.5 Α5 
8ῃ οδίδῃι ἰηνοῖϊνεὰ ἃ εωρεέ (86 νεηρεᾶηος οὗ ἴδε ἀεῖγ θείης 
ἱηνοκεὰ αραϊηϑβὶ ἴμε νἱοϊαῖογ οἵ ἴῃς οδἵ δ), ἴδε νοζὰ ἤξδγα υϑοᾶ γλδῪ 
αἰδοὸ τῇεϑὴ δαδά (8485 ἰῃ ὅεῃ. 245 1 Κα. 85 ΕΖ. 1η}}; ἰἱὰ δῖ. 
29.40.3).193}8) (ἢ 6 τόστα ἰ8 δαυϊναϊοηϊ ἴο ἐσυεηαη (ἃ οὐτβε Ὀείηρ ργο- 
πουποςὰ Αγαϊηϑὶ ἃ ἀεἸϊπαυεηῖ). Τῆς οαδβς ἀσβογι θεά ἰῃ [,εν. φ᾽ ἰ5 
ΔΡΡραγθηῖν {παῖ οὗ ἃ νὶϊηθββ ἰῃ οουτὶ νῆο, πανίηρς Ὠεαγά ἴῃς συγϑα 

υαἱτεγοὰ οἡ δὴ υπκποόνῃ οἰεηάοτ, (4115 ἴο 1611 ψθδὶ ἢς Κπονβ, δηὰ 

ἴῃ Πἰπάοτβ ἰὩς Ἔχδουτίοη οἵὨ ἠυδιίος ; ἣς ἰ8 δοαυϊδα οἢ Ῥγεϑεηῖ- 

ἰηξ δῃ οἰετγίην. --- Τῆς οουρὶεῖ 15 οἴπεγηῆβε ἐχρ δηθὰ 85 τοίειτίηρ 

“9 ὅεὲ Μοότχε, 7μάψε:. 
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ἴο ἴῃς Δοσοιρ]ος ἰῃ ἃ ἰδεῖς νῇο ἰ5 οδι δὰ ἰηΐο σουγί 838 νηϊηςδ5, 
Ὧδ5 8ῃ οδίῃ δατοϊηϊἰϑιοσεὰ ἴὸ πἰπι (ΕΝ. ἀκ ἀεαγεζὰ “δε αὐπμγαδομ), 
δηὰ ρεήυτεβ Ηἰπιβεῖ, Βαϊ ἴῃ ἴῃαὶ οαβα ἴῃς σοῃπθοιῖίοη δεΐνθθη 
ἴδε ἵνο ᾿η68 ἰ8 Ὠοῖ οἶεατ. Ῥδγίποσϑῃιὶρ στ ἃ τμϊεῖ ἀοαβ ποὶ ἢδο- 

ἜβΒΆΓΥ ΟΥ̓ υϑυδιν ἰηνοῖνε Ὀεηρ βυϊητηοηεα 48 νιΐη685, ἰξ ἀοε3 
ἰηνοῖνα τηοσαὶ ἰηΐυγΥ ἴο ἴῃ ταδὴ τ βεῖμεῖ ἢς 15 ἰογοε ἃ ἰηΐο ρει ΣῪ 
οἵ ποῖ, δη ἴῃς ρου ἀοεβ οὶ Ὀτγίηρ Ῥἢγϑίςδὶ ἰῃ]ΌΓΥ 685 ἰξ ἰ5 
αἰβοονετγαά ; τροσθονεσ, ἴῃς νοτὺ ἀδαγις ἰ8Β ποῖ ἴῃς ἡδίισαὶ Ἔχρσαβ- 

βίοῃ ἔογ τακίηρ δῇ οδίῃ --- νὰ 5ῃου]ά σδίμετ εχρεοῖ : ἀφ σισέαγς Ὁ 
δε] “δε Τωΐὰ, γε αἰτείρεες ποίλέηρ. Ἡϊιεὶρ, τμοτείογα, ἰηϊογρτοῖβ : 

“Ὧ6 ἰδ ΤΟΔΙΪῪ Ραγίπει ἡ ἃ τηϊοῖ πο, Ὀεΐπρ σα] δὰ οἱ ἴο ἰεϑεέγ, 
8805 ΠΟΙ Ιηρ.᾽" ΟΒΒΙὈΪΥ βεοοηὰ ἰίῃς ἰ5 οογτυρῖ, οΥ ουΐ οἵ ρ]ᾶςε. -- 

ὝΏς Ῥζονεγὺ ΤΩΔῪ ὃς αἰτηεὰ δἱ τηθ ἴῃ Ὠἰρὴ οἷδοςβ νῇο δπρὶογεὰ 
ἰῃίεσίοσβ ἰῃ δοῖβ οἵ σοῦθ ει οὐ ρῥεουϊαιίου, δηὰ 5βῃηϊεϊἀεὰ ἴμεπὶ ἰῃ 

1εραὶ ἱπαχυϊσε3. 

26.217. ΟἹὨ ΡἰσΕΥ διὰ ρσοδὶϊγ. 
4ς. Τῆς ἔεδσ οὗ πιδὴ ὑγίηρε ἃ δῆδίε, 

Βαϊ ὃς ψἘο ἔγτδὶβ ἰὼ Ὑδθνει ἰδ κδίδ. 
26. Μδὴγ δβἰεεὶς ἴδε τυ ]ετ᾽ 5 ίδνοσ, 

Βαϊ εΥΕΙΥ͂ πιδῃ 5 οδϑς ἰς ἀεοϊἀοἀ Ὁ Ὑδδνεδ, 
2). Τῆς τἰρδίεους ἀὑδοτ ἴῃς νἱοίου, 

Τῆε υἱοκεὰ δῆμον ἴδε ἀρτῖρμῖϊ. 

45. Απειμεῦς, τοτηδιγ. 2 αν 97 νιᾶπὶ τ τερυϊδίου οὗ οὨς᾽ 5 οου- 
ἄυοῖ ὉΥ τῆς οΟρίπίοῃ οἵ δἰττυὰς οἵ τρογϑὶν υπίταίηδα τηδῃ, ἔδασίηρ 
ἴο 5ρεαὶῖς πιὰ δηὰ ἀο τὶρῃὶ ᾿εβὲ ἰξ ββου!ά φβγονοκε δηγαϊιγ. 
Βγίηρε ὦ σπαγέ Ξξξε ἰῆνοἶνεϑ ἴῃ τηϊϑίοσίϊυῃθ. 4212 ἐς σαγέ (Ἰ1ϊ, τοί οη 
ἀρὰ ἴῃ ἃ 5αἴδ ρ]δοε, οἴ. 18... ν 202) ψῆο δερζς ἕοσ ρζοϊδοϊίοῃ 
ἴῃ Οοά, δῃὰ ἄοςβ δίβ ἀυῖϊγ. ΟΙ, τοῦ 12 σ᾿ --- 206. Απειδοῖς, τοτ- 
ὭΔΙΥ, ΟΥ̓, ἰεγηδιγ-Ὀΐπαῖγ. Οἱ, τό 5. 2 στον ἷβ ᾿ἰϊ. σε, οἴ. ψ 175 
δοὰ ΡΥ. Θ᾽, Ψ τοῦ τό! ὙΤΒὲ ίαος βμονεὰ ἴῃς ἀἰϊβροβίξίου οσ 
τεαροσ οὗ πυϊηὰ, δηὰ ἰὰς ἴεττὰ ἰ5 ἐχυϊναϊεης ἰῃ Ηςῦ. ἰο 2γέφέμεε. 
Τῆς ῥγονοῖῦ ἀδρίοσγεβ ἱπηπλοσαὶ (οσϊρίηρ οΥ σοττυρί) ταϊίδπος οα 

δυπηᾶῃ (εβρεοία!γ ΡΟ Εἰ 41} Ῥόννεὶ --- Οσοα ἀεοϊάεβ ὄνου τηδῃ 5 
ἀεϑίηγ. --- 27. Απεεῦς, ἰεγηασγ. [{.: 4246 σδονιίπαδίοη 97 “ἀξ 

γίρλέξομς ἐξ εἴς., δῃηὰ δλ6 αόονιπαδοη 97 Τὰς τοϊοξεά ἐς εἴο. Οἱ 
αόονιίπαδοπ 5ε6 τοῖς οἡ 355; οἱεήοις, ᾿ξ. σίαη ο ἐπίφωεν,; μῤγέσλέ, 
τ. ῤγισἀ! 97 τυαγ. ΓΙ. 8 1ς" 24". 
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, 31. Ὦ γη)ηε, ἀπ. λεγ,, ἰδ ὉδΆΔΙΪΥ ἰαϊκε δὲ τῷ 1) σεΐον, οδεῤγίηζ, ἃ βεῦεε 
Ῥοββίδ!ς θὰϊ ποῖ ργοθαῦὶε; Βετιἢ.᾽5 επηεμἀαίίου 1.10 ἀοεβ ποὶ αῇογὰ ἃ βαϊίβίδο- 

τογν ἀεβηῖις δπιτμεδὶς; γκ (οἴ, 2518 2)1}8 3010) ψγουἹὰ Ὀς Βεῖῖετ ---ἴδς βίῃρ. 
ἕοστω οὗ 185 νογὰ ἰβ ἰουπὰ ἴῃ 1010 Κεῖῆῃ., ἰὰ (Ὡς οἴμεῖ ἱπδίδπος ἴδε ρασ. ΤὩς 
«Βοίςς οὗ ἃ ἀπ. λεγ., ΞΞ :ορε, ἰπδιεδὰ οἵ 13, ψουϊὰ Ὅς εἴγδῆρε; ἴῃς νοτζὰ ἐς 

ῬΤΟΡΔΑΡΙΥ 8 τευ ἰπρ, (6 ὀδυνηθήσεται, ΞΞ (ζ6.) 1.3 ποπο; 455. ΡΤ (ἔτοιι 

τμ); ὃ ποῦ. Εογ "»)0 Εν. ( 72αἀγό. χὶ. Ρ. 10 8.) εἰϊεα ΕἸ. πιαπηβηὶϊ, σρεέ τοῖο 

ἔωβέεε:. (θ᾽ 5ῃου!ὰ ργοῦδὺ)υ θὲ αὐοριεά; ἔοτ " εἰἴμες 3) οἵ (ὃ κίνεβ ἃ ροοὰ 
86 1δε. --- 33, Νοῖς ἴδε δββδοπάπος ἰῃπ σοῦ δηὰ ἀρτ, -34. Αἢες Ὦ 32) Βι. 
ἰμφεσῖδ Γ13}) Ὁ 32)5, ἀπά οπιίῖ8 38}, πίοι ΤΩΔΥ Ὀε ἃ ̓ εἴοεα ἃῆεῦ εν. οἷ, Β1.᾿5 
επδεπἀδιΐοα ἰς ἰπψεπίους, διὰ [δε τεβυϊίδηϊ βεῶβε '5 ἢοῖ ἱπαρροκίϊς, Ὀαϊ 22) οὖ 

᾽5 δὴ πηρσοῦδοϊε ἐχργεβδίου (δες, ἔος εχ., σε. 4323). -- -3ὅ. (6 Βα5 ἴνγο νεγεξίουβ 
οἵ ἴδε ςουρ!εῖ, Ἐ ΟἽκ ΓΤ Ὀεΐπρ τεπάοτεά ἴῃ τὰς βεόοπά ὉΥ͂ ἀσέβεια, ἔτες 

ἰγδηδιδήου, ορροεϊϊς οὗ θεοσέβεια (μς.. 



Νν. ΟΗΆΑΡΤΕᾺΚΘ ΧΧΧ,, ΧΧΧΙ. ὁ 

Ομάρτεκ ΧΧΧ. 

Τῆς ΤΠΑΡΙΟΣ ἰοττὴ5 ἃ βϑεραγαῖε Ἵοοἰϊεοϊοη οἱ ϑβαγίηρβ, ἀἰβεγησ 
τοδύκθαϊγ ἴῃ ἴοῆς ἴτοτῃ ἴῃς τεβϑὶ οὗ ἴῃς Βοοῖς.υ [18 ςοπίθῃϊβ Ἰεδὰ 

5 ἴο Γαίου ἰζ ἴο ἴῃς ἰαϊεϑδὶ ρετοα οἵ ρῃοζηὶς ςο]]δοῖ]οἢβ ; ἱΐ νγὰβ 

ῬτοΟῦΔΟΪΥ δαἀεά ὃγ τῃς ἰαῖοβι δἀϊίοσ, [δὶ 15, δίτεσ οο]δοϊοηβ 1.-ν'. 
διδὰ Ὀδεὴ τρδάς ὑρ. [1 ἄρρεᾶζβ 8150 ἴο ᾶνῈ υπάδτροης εαϊϊοτίδὶ 

ταν βίο ; 866 ποῖδβ οἡ νυν." 17. Ὁ, ᾿ 
11 σοῃβἰβῖβ οὗ ἴῃς Ε1]|ς (ν.}5), ναὶ ἀρρεαῖβ ἴο Ὀς ἴῃς ““νογάβ οὗ 

Αρυγ" (ν.»Ὁ), δῇ ἐχμῃοτιδιίοη ἴο ἴτυϑὲ Οοὰ (ν.᾽), ἃ ῥγάγεσ (ν.), 
ΔῊ ἰϑοϊδῖεα πιαχίπι (ν.})), ἃ βεγίεβ οἵ ἰεϊσαάβ (ν..}. 5), δηὰ ἃ βεχίεϊ 
οὐ ῥγάς δηὰ δῃῆροτ (ν.33 5). 

Ηον τηυοῇ οἵ ἴῃς οπαρῖες ἴῃς ΤοΟἸ]δοῖοσ ἰητεπἀ δα ἴο ἱποϊυάς ἴῃ 

τῃε “πνογάβ οἵ Αρυγ᾽" ᾿ξ 15 Παγά]γ ροββί!ε ἴο βᾶὺ. ΒΥ βϑοῖις Ἔχροβ- 

ἰΐοσβ ἴῆς τθο]ς ΟἈ. 15 τείειτεά ἴοὸ Αρῦσ, ὈΥ οἴμετβ ν." οὐ ν. Ὁ, Ὁγ 
οἴδοιβ νι, ΤΈΘ ρα. “αγέπρε ταῖρι συρρεβῖ ἃ πυμῦεσ οἵ σποιηθϑ, 

Ὀυϊ οἵ, 21... ϑίπος ἴῃς ῬΑγαρταρἢβ ἃγα ἰῃ τῃουρηϊ ἱπάερεπάθηϊ, 

δηὰ πιυδῖ Ὀε ἰτοδῖθα ϑβεραγαίοὶυ, ἴῃς αυθβίοη οἵ ὑ}}Υ οἵ δυΐμου- 

5; 15 ποῖ ἱτωροσίδηί. ---- Τῆς Ηδςῦ. οἵ ν.} τοδὰβ; 7άε τουογαῖς οὗ 
ρων, δε “οὐ οὗ γαξεὰ ( 7αζελ), ἐλεέ φγοῤάξεν (οτ, ογαςίθ), ἐλε 
2γοῤλεῆῖε μήεγαπέε (οτ, ἀϊΐνίης μἰξεγαποε) ογ΄ “Ζὴ6 νιαπ το έλίει, 10 
Μλΐεὶ ἀπά καί. ϑῖποε ἴῃς Ἔχργαβϑίου γοῤλφης μἠσγαηπες αἰταγβ 
ἰηιτοάυςεβ ἴῃς νογὰς υἱτετεὰ (Οςη. 2215 Νυ. 245 ΑἸ. 2}} α1), ἴδε 

1Π|6 Ρτορεσ ςοηβίβίβ οἵ ἴῃς ρτεοθάϊπρ ρατὶ οἵ ἴῃς νεῖβεὲ. [Ι͂ἢ τῃϊς 
πε τς νογὰ φγοράδεν (γνιαςεα) ἰβ ἱπαρροϑὶϊε ; ἴΐ 18 ἃ ἴοττῃ οὗ ἴῃ ε 
Ρτορβεῖῖς νοσδθυϊατγ (τεπάογεά ἴῃ ΑΥ̓͂. ΕΥ̓͂. ὉῪ ὀωγάφη 5), δπὰ 
ΟΧΡΓΕ5565 ἃ ἀϊνίηε τηεβϑαρα ΟΥ̓ ογδοῖβ, ἃ ἵοστη οἱ υἱΐεγαπος αυϊῖε 

ουἵ οὗ Κεορίηρ ψῖτὰ τὰς ἱηάϊνίάυ4] ἀπά τεβεςῖίνε ἴοπς οἵἨ νῃδὶ [ο]- 
Ἰονβ. Ηον ἴῃς πογὰ ἰ5 ἴο Ὀς ἰτεαῖεά ἰβ υποουϊδίῃ. Οπςε Οἵκ. 

5 ΤΊ πιϑϑηβ δμρδη ἃ 5 ν)6}} ἃς φγοβλείς μήεγαποες; ἴῃ 7ετ. 4338.40 ἴῃεγε 5 ῬΡοβϑί 
8 ῬΙΔΥ οἡ ἴπε ἴνο 5εηϑςε8 οἵ ἴῃς νρογά. 
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γΙβ. δῃα τοδηγ ὀχροβίϊοιβ ἴᾶκα ἰξ 28 ἴῇς ἤδπὶς οἵ ἃ Ῥίαςς, οΥἱὁ βᾶπης 
ἀεηνεά ἔμοτῃ πᾶπιε οἵ ρίδος, ἀπὰ επιθμὰ ἴὸ ,γόσε (οσ, 97) “α--α, 
οτ, δὲς Αίαφεαϊε. Οἰἴπεῖβ, ὉΥ ἃ ἀϊβεγεὴς δπιεηἀδιίοη, γοδά : ἠδ 
“πορεῖς σαγίπρ (ΗεὉ. νισφλαδ), οτ, 29 ρπονεὶς τογίέεν (ΗεὉ. 
νιοσλε). ὙΠοθε ψῈΟ τεραγά ἰξ 85 ἃ ὑγορεῖ πᾶτης ἰἀεηεὶίν ἰὲ στἢ 
τῆς τερίοῃ ἡΖαφ:α οἵ Οσεη. 25 τ Ὁ. τῷ, οἵ ψβὶοῃ τῆς ἐχδοῖ ἰοοα- 
τίοπ ἰ5 ηοῖ Κπονῃ, (πουρὰ ἰξ γγᾶβ ῥσεβυτδΌὶ ποῖ ἔα ἄόσῃ τῆ [5τὰ- 
εἰἴβα Ὀοτγάθτ (οἷ, ποῖβ οὐ 31}). [τ τιδὶ οδβὲ Αχζὰγ (κε τῆς 
ῬαοΙβοηαβε8 οὗ ἴῃς Βοοῖ οἵ 700) πουϊὰ Ὀε ἃ τεβίἀεηϊ οἵ Α ποῆ- 
7ενῖβῃ τερίου ; ἰξ που]ά ποὲ [Ό]]ονν τα μῈ νγὰβ ποῖ ἃ 76νν, οἵ τμδῖ, 
ἵ ἃ ἀδηῖῖ!ς, δε ννὰ8 υπδοφυδίηιεὰ σίτῃ 1. πίβα τῃουρηϊ,. Βαϊ, ἃς 
νῈ πον ποιῃίηρ οἵ ἴῃς εἰν" ΠΖαϊίοη οἵ τἰ8 Μᾶββα, τῇς παπιὸ δ ἀ5 
ποιίηρ ἴο 1π6 υπάετβιδπαάϊπρ οὗ ἴῃς ραββαρο. τῇδ βεοομὰ τεοδά- 
ἱπρ (ϑαδά. Οεἰς. ΒίοΚ.) μὰ8 τπε δάνδηϊαρε οἵ τεϊθνίης τὰς 4ὰ68- 
ὕοη ἕτοτι ἴμ8 ψεορτγαρῇῃϊοαὶ ἀϊβουββίοη. Βαῖ, ἰξ ἰξ ὃς δάορίεά, τὲ 
ταυϑί ῥτ ρα ὶν δὲ τεραγάβά δ5 τοὶ οτίρίῃαὶ, βίπος "ἀγέρι ἰβ ἃ βυβῆ- 
αἰεμΐῖ ἀεβοτίριίοθ οὐ πὶ [Ο]]ονβ ; οἵ, ἱζ ἴξ Ὀς οτίρίπαὶ, ἱξ ταυβὲ 
μβᾶνς Ὀεεη ἀεῆπεα ἴῃ βοῖὴς ΝᾺῪ (8εε ποῖ οἱ 31}}, θὰϊ (ῃς ἴοχὲ 
Εἶνεβ πὸ ἀεβηϊοι (τὰς 1,8ϊ., ἱαρτορετν διϊδοβίηρ (Ο] ον εἱ., 
Μ5: “δε υἱείσπ τυλίολ {6 σιαπ «“ῥοξε)ὴ. ὙΤμὲ ποτά οἵ τὰς τηϊσὰ 
τεδαϊηρ (Οτάϊ2), νισελεί, ἰΒ ἰουπὰ εἰβενθεσε ΟἿΪΥ ἰῃ Νὰ. 2175 ΕΖ. 
τό" 185 (ἔπ νετὸ βϑεύεγαὶ τπιεθ ἰῃ ΕΖ.), δηά τῇδ ἰῃ τῆς βθεῆβε οὗ 
κϑρθάΚεσ, τεοίτοσ, ντίϊετ, οἵ ετωρίογενγ οἵ ργονεῖθβ," δηὰ ἱξ ἀρρεβᾶατβ 
ποῖ ἴο Ὀεϊοῃρ ἴο ἴμε νοοδθυαγυ οἱ τῃς ΡὮΙ]οθορ τοδὶ βοδοοὶ ; νὰ 
βῃουὰ τῖμεγ ἐχρεοῖ σάρε 85 ἴῃς δρί:πεὶ οὔ Αρυσ. Ἑαϊίηρ ἃ Ξαῖί8- 
ἰλοΟΥΥ ἐπλεηἀαιίομ, θη πρᾶν τερατὰ ἴμ6 ποτὰ οἵ ἴῃς ἰεχὶ 88 ἃ ρῖοβϑ 
οὐ 85 υπίηιε]]}110]6, ἀπά οπῖς ἰδ ψἰϊμουϊ ἀεισίπιθης ἴοὸ ἴῃς β86ῆβε, 
τομάθσίηρ ῥζον βίο δι!ν : 

14, Τῆς {π|Ὸ ργοροῖ. 7624 τυογάϊ 97 Αρμν δεπ- γαξεά. ΟΥ̓ τδςε 
ΑἸο. Κτ85. ὅγτ. Τάγρ. δπὰ Ψψεηεῖ. Οτῖ. ἴακε κω δηὰ γαξεὰ 85 
ῬΙΌΡΕΓ πᾶηθβ; [,2[. τορᾶτβ ἴῃς νογάβ 85 ἀεβοτρῖίνε ΔρροὶἸδεῖνεβ, 

Δηὰ (τδηβίδίεβ : 26 τυσγαῖς 97 2λε ἀ:εενεδέεν, τὰς τον 97 2λε σονεξίον, 

ἰπ νοι σερορεόδον τα “ τεδομεσ, οὴς ψῆο ραΐμετβ ἴῃς ρεορὶς ἴοσ 
᾿πβιπιοσοι,᾽" δηὰ σορε δεν τ “ οπς ΠΟ ροῦτβ ουὖΐ νγοτὰϑβ οἵ ἰηβίσυο- 
τοη." Αγιγ 5 ἰΔἀεπιδεά νίτἢ δοϊοσθοη (Ὑακεὴ τἤδη δες Πανὶ) 

ὉΥ τοᾶπυ [ενίβῃ δηὰ Ογβιίδη Ὄχροβίϊοσα (Βδϑῃΐὶ, ΑΡθη Εσγα, 1. 

ἀς Ὀΐςεα, δες σλ}); Ὀγ οἴπεῖβ (ϑδά. Μίοϊ. α4} Ὡς ἰ5 ἴακβῃ ἴο θὲ 
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8ῃ οἴδεγνγίβα ὑπκηονῃ δηοίεηϊ βϑαρο. Τῆς πᾶτης “Ὑδιίκεἢ "" ἰ8 ὉῪ 
βοῆς (Μάμίδυ, Ὠ 6.) μεϊὰ ἴο πιϑδῃ ϑόφαά!ορ, δίσμς, ἴῃς Μιάτγαϑῃ 
εχρ δῖηβ σ“οη! 97 γαξεὴ 85 τ “οὴς ΨΠῸ 15 ἔγεε τοῦ 41} 5ἰίῃ δηά 
ἰηἰχφαϊγ"; ΗΙϊζὶς ομδῆρεβ ἴμς ποσὰ δηὰ τεπάοτ : ρων, “σα οὗ 
ἀν τυλονι Μᾷαςεα οὖεγε (ΖΟοκίετ : τοι οὐ “δε γίϑπεεςς οΓ Τἴα:5α), 

Αγφυγ Ὀεΐην ἴῃ τηδὰς ἰηῖο ἃ Ὀγοῖμεσ οὗ [είχε] (31}). ΟΥ̓Κ. 5668 
ΠΟ ῬΓΙΌΡΕΟΙ Ὠδηι68 ἴῃ ἴῃς βεηΐοθηοσε ; ἰξ τεηάοιϑ : γευέγέρες »ι» τυογας, 

“οη, πα γεεείυε ἥλενε πα γέρε. ---- ΤΏεΓε 8εεηβ ἴο 6 Ὠοϊμίηρ 
Ὀεῖϊετ τμδῃ ἴὸ Κεὸρ ἴπε κεν 8εη- Υαξζελ, διὰ ἴὸο τεραστὰ Αρὰγ 48 ἃ 

βᾶξε, ΓΘΥ]5 ἢ ΟΥ ποΏ-] ἐσ 8}, ποί οὗ ἴῃ {ἰπιε οἵ ϑοϊοιηοῃ, Ὀαυϊ οἵ ἴδε 
δὶς τεβεςῖῖνε ρΡεγοα, οἵ εἾ56 48 ἃ τηδη ([ἴκε [00 ἕδπιουβ ἰῃ ἰγδαϊ- 
ἴοῃ, δηὰ ἰαίκεῃ ὈΥ͂ βοπὶς ἰδίες ττίϊεῦ 88 [15 τηουζπρίεος ἕοσ ἴδ 

Ἐχργοϑδίοη οὗ ῬὨ]οβορῆὶς τμουρῃῖ. 

10, ϑεοσοπάδιυ τς (Ὁ). Ι1μτ: ἐπορίγεα μἰγαπεε 97 διό ν"απ 
τ Μῤέοί, το Πλίοὶ σπά καί, ἰὰ ψπιϊο ἢ τηοϑὶ οἵ ἴῃς οἱάογ ἱῃτεγργεῖεσβ 

866 ἴδε Ὡδηη68 οὗ ἴνγο δποίθηϊ 86965, ϑοῖὴς ϑιι ρεβϑίηρ [πὶ καὶ 
ταὶραϊ Ὀς τὰς (Δ].ο] οὗ τ Κ. 4[ς]. Ὑῇὴε δπιθβ σα ΒΟ: 168 
ἱπιεσρσεῖθα δ5 βἰβηϊβοδηι, ἠρλί (Νεῆ. 117) 85 τῷ " βίρῃβ (Ξ-Ξ ῥγε- 
ς6Ρῖ5) οὗ σοά;," οὐ “ἢ τῆς 8 σοά;," οἵ “ἴδετε ἰ5 4 σοά," 

ὥζξαϊ 845 -. “1 οδῃ" (1μδὶ 15, “1 Ἵδῇ τωδίηϊδίη τοῦ οὐεάϊθησς ἴο 

σοά"), ἴδε τείδγθῃος Ὀείηρ ἴο ϑοϊουμοῃ οἵ ἴο βοπὴς οἴδβεσ τὭδῃ οὐ 
τΏθη. --- ΝΈΓΥ Θαγῖγ, Ὠοννανεσ, ἴῃεστα ψοτα διϊοιρίβ ἴο χεῖ τὰ οἵ ἴῃς 

ΡΙΌΡΕΙ πᾶτηδβ ἀπὰ ὄχρ δίῃ ἴῇς ϑβ8δῃίθηοα 8ἃ8 δῃ ὄχργεββϑίοῃ οὗ 

τπουρῃῖ Ἰηιτοάυςίοιυ ἴο νῆδὶ (ο]ον5. Οῖς. : ζάεες Ζλέμιρε σαγες 
»ιαπ ἕο ἕλοτε τυἀρ ἥγωδί ἱμ Οοαϊ, απα 7 ἐεασε, Αα.: ἢ ΞΕ λίοί, σπᾶ 

ἄρ ἕλοι βημά, Τῆ.: ὦ Ἐϑμοί, ἀπά 7 «λαλ δε αὐὖέε; 1,Δϊ. Ῥατα- 

ῬΆγαβοΒ: δ[ε υἱείον «ροξεη ὃν Τ2λ6 νπαπ τοὐὰ τολορε Οσαά ἐς, απαὶ 
τυἦο, ὄεεαμδε Οοα σότάφς τοίὰ λένε, ἐς εἰσεηρίλεπεά. Τὴ τόόρ (οο- 

οεἰὰ5 (ΚοΟὨ) ἴῃ μἷ5 Ζεχίεοα ὑτοροβεὰ ἴο ἰγαηϑβἰδῖς ἴῃς πογὰβ [οἱ- 

Ἰονίης ἴῃς ποσὰ μιῶη. 7. ἀστυε ἑαδονγεα ὁπ σεεοιρέ οΓ Οοά, από 7 

λανυε οδέαϊηεά, διὰ τἢ15 ἔοστ οὗ χεπάσίηρ, νοι ἑουπά {{π||6 ἔανος 
δῖ ἴῃς ἔπιε, δα θθθῃ δἰπιοϑδίῖ υηίνεγβα!ν δάορίοά, τ᾿ουρἢ ντἢ νατὶ- 
δίοηβ, ὉΥ πιοάεγῃ δχροβίϊοσβ Τῆς οἰδυβα (αἴεσ ἴῃς νογὰ »παπ) 

5 ἰσδῃβἸαϊοὰ : 7) λύε τυεαγίεα τεγεεῦ αόσμέ Οσοά (οτ, Ο Οσοατ, 7 
λάυε τυεαγίεα νιγεεῦ αὐομέ Οοά (οτ, Ο σοα[), απά 7 ἀστυε ῥίμεα 

αιυᾶγ (οτ, αν» εορριρμεα οἵ γαέμί, οὐ, ἄαυε βιέελσαν) ; οτ, στὰ ἴῃς 
ἰῃβεγίοῃ οἱ ἴῃς περαῖϊνε : 7 ἀαύε τυεαγίδα »εγεεζ εἴς., “πα λαῦέ 
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μοί τμεεφεάεα (οτ, ῥγευαιϊεαί, 11ϊ. ἀνε ποῖ αὖσ). [ΙῺ 41} βᾳς ἢ ἰοϊετι- 
Ῥτειϊδιίίοῃβ, ἱξ τῇς Ἰεϊῖειβ οἵ ἴῃς ρὑγεϑεηΐ Ηςὺ. ἴεχὶ Ὀς τεϊδιπςεὰ 
Ὁδοβδηροά, ἴμε ϑοοσδῖννε, Ο Οοαϊ, ταυβὲ ὃς δἀορίεά ; ἴδς τεπάει- 
ἵῃρ αδοωΐ Οοά 5 υμπδιτδηῖϊεα. Τῆς ἐχργεββίοῃς ἀστέ δίμεά 

ἄτυᾶγ, οἵ αϑὲ γαϊμί, οὐ γι αἱ απ ἐπα (ἴὰαϊ 15, οὗ τ ρονεῖϑ) 
ᾶἃτε βοπηονῃδὶ ἰοσος ; ἴῃς ἔοστη σὰ [ἢ6 ἡεραῖνοα (Βίεϊ.) ἰ5 

δεῖῖες. Αρατῖ ἄου ἴμεβε αἰβδγοηοοβ οἵ οσοηῃβίτυςοῃ τῆς 56η- 

ἴδῃος, ἴδιι5 οτηδφηάεά, εχργεβθεβ Αρυτβ οομηρὶεῖς ἰδίϊαγε 'π Ὠϊδ 

εοἤοτι ἴο σοταργεβεηὰ Οοά᾿β παῖυτε δηὰ πιοάς οἵ ργοοεάυγε. ΤΆ 5 
ςοῃίδϑϑίοῃ οὗ ἱρῃοσδηοα (ἀφηοβίοἴβι) πᾶν Ὀς ἃ τενεγοηῖϊ δοκηονὶ- 

εἀριηοης οἵ ἴμε ἰτδηδοοηάδηος οὗ σοά (οἴ, ]οὉ 1173), οὐ 1ἴ τΔῪ 
θὲ δῃ δχργοββϑίοῃ οἵ ρυσεὶγ ρῃ)]οβοραὶς ἀουδῖ; 56εε ποῖεϑβ οὐ ν-Ἶ". 
-- Νοης οὗ ἴμεϑε δηδηάδιίοηβ, ονονοσ, σα Ὅς οοηβίἀοτοαὰ 541|9- 

δοῖουγ. [ῖῃ ἴῃς ἢχβθὶ ρίδος, δῶὴε γιαπ σδῃῃοῖ βἰδῃὰ ἰϑοϊδαϊθὰ, ὑυϊ 

τουβῖ Ὀ6 ἐο]ονεὰ Ὀγ ἃ ἀεβετρῖνα ρῆγδαβε, 85 ἰὴ Νὰ. 245 15} 2 5. 
2415; δῃὰ ΒιοΚε}} δοοοσαϊηρὶν οὔδηρεβ ἴτε ἴοχὶ δηά σεπάσιβ: 
μἤεγαπες οὗ τἀξ νιαπ τυάο λας τυεαγίεα ἀΐνισεξ αὐοωέ σοά: 7. λασε 

τὐεαγίεα »ιγεεζ εἴς. ; Ὀὰϊ 1[Π15 τΕαρο Π ο. ἰ8 απηδίυγαὶ δηὰ ἱπιρτοῦ- 
8Δ0]6. [{ 5 πιοῖς {ἰκοὶγ ἴῃδι ἴῃ βεοοπά οἵ ἴμεϑε Ἐχργαβϑίοῃβ ἰ5 

δἸτοηθουβ 50 γῖρα] τορο ο οὗ ἴῃ6 ἤχβι, ΟΥ ἃ σοστιρίοη οὗ ϑοπιθ 
ΟἴθεΥ ψοσγὰ. [Ι͂Ιἢ ἴῃς ποχὶ ρΐδοο, ἴῃς νοζτὰ μήγαηεέ, ἩὨΙΟῊ 5. τς 

τεοβιηίοαὶ ἴθστῃ ἔοσ [με τρεββαρα οὗ ἴμε ὑσορἢεῖ οὐ ἴδε ομβδηϊ οἵ ἴδε 
5Β66Γ, 18. Π6γα ουἵ οἵ ρῥἷδος 45 ἀδδηϊξίοη οὗ ἃ ρῃ]ΟΞΟΡ οα] ἀϊοῖαηι. 

11 15 υῃάετβιοοα ὉΥ βοπης 85 δῇ ἰσοηΐοδὶ ἀεβὶρηδίίοη (ΟΥ̓ Αρυγ οΥ 
δῇ. εὐϊῖοτ) οὗ ἴδε ἀουδὶ εἐχργεββεά ἴῃ ν.": “Ὀεβοϊὰ τὰς εχαϊιεὰ 
οβαδίοη οὗ ἴῃς σμδιωρίοη ᾽᾿ ; Ὀυΐ 5 οἢ ἸΤΟΩΥ ἰ58 Ἔχίσεπιεὶν ἰαιρτοὺ- 
4Ὁ]6. ΡΙΟΔΌΪΝ ἃ ἀδβοηρενε ὀχργεβϑίοη οὐ ρίπα!ν ἰοἸονεα τῃς 

πῆς Α4ρμ 8εη- γαξελ (εἴ. 311} οἱ βοπις βίδίοηθηϊ ἴῃς στουηά οἵ 
ψΏΙΟἢ 15 ἰηιτοἀυσεὰ Ὀγ τῇς ,»» οὗ ν.2, Ὀὰϊ τῆς ἴεχῖ ἀρρεᾶζβ ἴο ὃς 
σοταρῖ Ὀεγομα Ροβ5: ὉΠ ᾿ οὗ τοϑίοσα οῃ. Ἐοτγίπηδιοϊυ ἴῃ 6 βθῦϑε 

οἵ ἴῃς ἐΟ]ονίηρ νοσβαβ 15 ἱπἀδρεπάςηϊ οὗ [ἢ οἰδυϑς. 

2.4. Αρυτὶε ἀϊοΐπι. 

2. 1 τὰ βίῃρ!ά, Ῥεπεδίἢ πιδη 8 ἰενεὶ, 

Ἦμανε ποῖ δυχιδῃ ἱπίε ]Πσεῦςς. 

Φ Τβε ἱεχὶ οἱ ψ 361(3) ἰ5 οοσστυρι; δες ΟἹβ. σβεγης, δηὰ ὟΝ  Β, ἰὼ Ηδαυρίς 5δσοὦ 
ἂς. 
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4. 1 Βάνε τοὶ Ἰεδγηεὰ υεϊϑάοιω, 
Ι ἀο ποῖ σοπιρτεμεπά ἴδε ΗΟΙΥ Οπα. 

4. ῆο διδ5 δεοευπάεὰ ἴο βεδυδὴ δηά ἀδεοεβιδὰ, 

Οεαιδεγεὰ τμε τϊηὰ ἴῃ δἰ5 Α5ῖ, 
Βουπά ἴδε ναἴετβ ἱῃ ἃ ρατιηςεηῖ, 

ἙΕἰχεὰ ἴῃς Ὀουπάδτίοδ οὗ ἴῃς εδγἢ ὃ 

ΝνΒδὶ ἰ5 ἢϊβ πᾶϊης, δὰ δαὶ μἰ8 5οῃ 5 παπιοῦ 

ϑυζεῖγ ἴδοὺ ἰκπονγεεῖ. 

2, 8. ΘΥΠΟΏΥΤΊΟΙΒ, ἴσσηδιγ. Τῆς Ηδῦ. Ὀερίηϑ ἴπε ν. νὶτ “ον, (ἢς 
τείεγεηςα Ὀδὶηρ ΔρΡΡΑΓΘΏΓΥ ἴο ϑοπια ὑτεσεαϊηρ βιδϊοτηθηΐ ΠΟΥ͂ ἰοβί. 

ΑΡΡΑΓΘΏΙΥ ἃ βϑγοδϑῖῖς ἄνόννδ] οἵ Ἰη6]]Θοῖι8] ἀυ} 685, Ξε “ ἴῆοτε τὰ 
ΒοΙῊ6 ὙὍὃ0 ῥτοίεββ ἴο υπαἀοιβίδηἀ Οοάὰ ρετγίεοιγ, ἀπ οδη ρίνε ἃ 
[11 ἐχρδπδίίοη οἵ δ]] τμαῖ ἢς ἀοα8 --- Ἴ 8πὶ ποῖ οἣς οὗ ἴπεβε νυῖβα 
πλθη ᾿ --- ἃ 5ΔΓΟΆ8)) ΡΟΒΒΙΟΪΥ αἰπηθα αἵ τιθη [ἶἶκα ἴπῈ ΤΉσες ΕΠεηά8 
δὰ ΕἸπὰ ἰῃ ]οὉ, Αζὺγ βυυιραιῃϊζίηρ ἢ 1οὉ Ὠϊπι86]Γ; ΟὨΪΥ, 

ΜὮΙς 10Ὁ᾽5 ἀουδὲ 18 Δρόοηγ οἵ δου], Αρυγ᾽β ἰηζεγεβὶ 15 ἀϊβραϑϑϊοηδῖα. 
- Τῆς ἤχϑι οἱ. οἵἉ ν.ἦ 5 11τ.: 7 ἄγε σήμῥίαῖ (οτ, 4 ὀγμέε ὀεαςῖ) )ονι 
»πῶπὶ, Ὠοῖ, [παῖ 15, “τῆς τηοβῖ βαριά (οτ, ἴῃς ἰεαϑὲ ἰδασῃςα) οἵ τηεῃ,᾿" 

δυϊ “ οἵ ἃ βιυρί γ τμδἴ βεραγαῖεβ πιὰ ἔγοτη Ὠυτηδηϊ, δπὰ εαυα 5 

το τὶτῃ πὸ ἸΟΝΟΙ δηϊπγα]5,᾽" δηὰ [ἢ15 18 ἴῇ6 86ῆ86 οὗ βδοοῃηά οἱ. 

8ἷ50. --- διλρῥία, οἷ. ταὶ ψΨ 123; μετὰ 1ἴ τείεγβ ἴὸ ἴῃς ἰηῖθ]θοῖ. Οἡ 

ον πε 866 Ὠοῖς ου 9.5. Ῥοβϑβί!Υ ἴῃεγε ἰ5 ἤεσε δἰ υβίοῃ ἴο βῃοἢ 
ἀδοϊαγαῖοηβ 85 μὲ οἵ οἷ; εἴ. 1οὉ 65, "άονι τε τὴς ρῥγεϊεηάεὰ 
νϊβάοτῃ οὗ ἴῃς 5. ῃοοῖϑβ. --- 4. Εἶνα αυσϑίοῃβ, ἰσῆᾶτγ. ὍΤῆε ϑυῦ- 

Ἶεσῖ σδηποῖ Ὀς “ σοά᾽" (δε. 4α4) --- ἰῃ5 ἰητετργοϊδιίοη 18 ἐχοϊαά δα 

ὉΥ ἴῃς βεαύδηος σεεσπαξα. .. ἐεεεεμποαξα (ἴῃ 6 5βιἰαγπρ-Ῥοίηϊ Ὀεΐηρ 

τῆς φδυῖῃ), δπά Ὁγ ἴδε τγείεγεηςς ἴο ἴῃς -σπ.5 ϑίποθ ἴμε χυσβιϊοηβ 

(πο ἀρρθᾶσ ἴο Ὀς τηοάεϊϊεὰ ου ]οὉ 48, οἵ. ΡΓ. 85,3) ἐχρτεββ 
ἀἰϊνίης δοῖϑ, [ΠΟΥ πιιβὲ ὈῈ τεβασάθα δ5 ἃ βαγοδϑίίς ἀδβογρίίοη οὗ ἃ 
τδῆ ὕγο οοῃίτοὶς ἴῃς Ῥῃοποιμθηᾶ οὗ ἴῃς υηΐνεῖθε (οἵ. Βδυ85) ; 

ΟἿΪΥ δυο δῃ οης (45 δῆνεῃ βαγ5 ἴο 00) οδῃ βρεαῖς δυϊῃοτί(α- 

νοεῖν οὗ σοά᾽ 5 παίυγε δηὰ δάτγωηϊηϊϑίσδιίοῃ. ---- Τῆς γανγρδη ἰ5 ἴῃς 

Φ 1ῃ βυρροτὶ οὗ ἴῃς τείεσεῃοε ἴο Οοά, Ομεγπς (706 απαὶ δοέονπον, Ὁ. 1511.) οἰϊες 
Αιρ-Μεάα, το, τ2ο: "“ῆο Κῆονβ, γνῇο ἤεγε σδῶ ἀδοίδγε, νἤεηος δῶ8 5ρτιηΡ, 
ψὔεησε, 1815 ογεαϊίου ὃ... Ετοπὶ ψῆδὶ [Ὠϊ5 ογεαϊίοη ἄγοβε, δῃὰ ἡ μεῖπεῦ [αν 

056] τηδάς ἰτ, οὐ ποῖ, δε νψδο ἰπ ἴῃς πίρῃεβθὶ ἤεάνεῃ ἰ5 ἰ(5 γυϊεγ, ἢῈ νογὶὶγ Κηονν8, οὐ 
[ἀνε] ἢς ἀοεβ ποὶ Κηονν." Βυϊΐῖ, α58 σπεγῃς Ὠίπιβε! ἰαιπιαῖε5, Ὀείνθεε ἴῃ ε σρεου- 
Ἰαϊίουβ5 οἵ δῇ [πάΐδῃ ρἢ!οβορθεγ ἀπά ἴδε ϑΞκεριϊςίσπι οὗ ἃ [ευννϑῃ βαρε ἴἤεγε ἰ5 ἃ 

νἱὰς συ, 
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εἰουβ (Ἰοῦ 265). ΟἿ ποῖεβ οὐ 8573, Τὸ Κηον ἃ πηδῃ ̓β πάπε 
δηά λὲς σοη᾽ς παριδ 15 ἴο Ὀς πὰ] δοαυδίηϊοα στῇ πα. ΤΉς 5δῖϊγ- 
081 ἰοῆς 8 οοηεἰπυδά ἴῃ τῆς Αϑὶ οσάβ: τωγεν ζάλοις Σποτσεςί, οσ 

1655 τὸ 1 “ἀσέ ἑάοω τἀοωλ᾽) τε’ ἔποιν, οὐ 77 1ἀοις ἔμοισεσί. (Οἱ, ]οῦ 
48᾽.- -Τἢε 4υεβίοηβ ἅτε ὉΥ ϑοπὴς ἐχροβίϊοιβ βϑυρροβεὰ ἴο ὃς 

δϑδκεὰ ποῖ ὈγῪ Αρυσ, θὰϊ ὉΥ ἃ ἀουδῖεν (ἴῃς νπαπ οὗ ν.}), ἴο πσβοτῃ 
Αξύσ τερ εβ ἴῃ νι δ; 86εὲ ποῖςβ οἡ ν.". ---- Οἡ ἴῃς βυρροβίοη τῆλ 
τῆς δυῦ)εοι οὗ ἴῃ ν. 15. “ σοά᾽ τῇς “θη: 48 Ὀδε υπάοΙβιοοα 85 
Ξα [εγδεὶ (ἩΠΕἘἜὨάνγαςλ), οὐ ἴῃς ἀδιίυτρε (1Ἔνὶ Ὀεη- σε βοῃ), οσ ΟΠ τὶ 

(Ρίοοορ. αἀ), οἵ 85 δὴ δἀυταργαϊίοῃ οὗ ἴῃε ΑἸεχαπάτγιδη ἀοςοῖππε 
οἵ ἴδε Ιοροβ (Εν.) οσ οἵ ἴς ΝΎ. ἀοοιης οὗ ἴῃς ὅοη οὗ σοά 
(0...) Βυῖ ἴῃ 411 ἴῆεβε Ἵοδδεὲ5 Ὀοΐδ ἰἢς πᾶτε δηὰ ἴῃς 50η᾽5 
δῖὴς πουὰ Ὀς Κπονῃ. --- ΤῊς Ὀγενὶν οὗ Αρυτ᾽β ἀΐϊδοουτϑβε τηλίκος 
ἦς οὔδουστε. Βυῖ ἴδεῖς 1βΒ ΠῸ σδάβϑοῃ ἴο τεβαζγὰ ἰΐ 35 ἱγγενεγεηὶ 
τονασὰ Οοά οἵ 858 ἃ ἀςηΐδὶ οἵ [ἰβ οχίβίδῃοθ, ΟΓὁ 45 βςοϑηρ δἱ 

“τονεδὶςὰ τεϊϊ σίου ᾿"᾽; τῇς σοποερέοῃ οἵ “ τενεδὶεα σεϊ σίου," ἰῃ 

τε τιοάστῃ βεῆβε οὗ ἴῃς δχργαββίοη, ἀϊά ποῖ ἴδῃ οχίϑσ. Ἧς 

ΒΕΕΙῺ5 ἴο ἴδε τῆς Ροβι!οῃ οὗ (ἢς ἀϊδοουτθς οὗ Ὑδῆνε ([οὉ 
485,55); δἷΒ δἰὔτπιάς 15 οἣς οἵ τενεδηῖ δρηοβίϊεἰσα, δηὰ ἢς 
δεϊομρβ ἴο ἴῃς 8000] οἵ [ἢ ͵αϑὲ τενίβεσ οὗ ἴῃς Βοοῖκ οἵ [οὐ δηά 

Κομεϊεῖῃ. Οἱ τὰς Ξυῦδτηϊδδῖνε ἴοῆς οὗ Ψ 131 ἴῃ ἴῃς δος οὗ 4υε5- 
Ὠοπβ ᾿ἴκς τπδὲ ματα ταϊβεά. 

ὅ, 6. Ἐσχιιοχίδεου ἴο ἰχιδὲ δϑὰ ΟὟΟΥ Θοὰ. 

5. Ενεῖγ ψοτὰ οὗ Οοὰ ἱ ρυτε; 

Ηξε ᾿5 ἃ βῃϊοϊὰ ἴοὸ ἴβοβε ψῆο ἴγυδὶ ἴῃ τη, 

6. Αἀὰ ποῖ ἴο δῖΒ νοτγάξ, 

1κπὶ ἢς τεῦυϊε ἴῃες, δηὰ ἴδου ὃς ἐουηὰ ἃ ἴϊδτ. 

18. ἃ σουρ]εῖ, ἸοΓΏΔΥΥ, ἴαΐίκεη ἔτοτῃ ψ 1τϑ᾽ 8) (-- 2 5, 2253) ; οἱ 
ψ 125 ττο δι ΜΝ 15 4 ῥσοβς βεηΐξησε, ἴῃ6 ἢτβί 4] οἵ πιϊοῇ ἰς 
12 κε ἔτοπι Ὀϊ. 4ἦ᾽ (οσ 1253 [131}]}, δὰ τἢς βεοοηὰ 8417 ἀρρεᾶσβ ἴο 
Ὀς Ὀαβεά οὐ [οὐ 13". --- ΤΉς νοσγὰ σά ἷ5 ἰὴ τῆς ΗςΌ. τῆς δ5ἰηρ. 
ἴοσῃ (ΣΦ σλλ, νῖυ. Ξ ολένι), ἰουπὰ ἴῃ Ῥσον. ΟἿΪυ Βεσε, οἴδη ἴῃ 7οὐ, 
Εἰβενῇετε σάσε, ΔΙ ΑΥΒ ἴῃ Ροβίεχ ἴδ πτὶηρβ, ἐχοερὶ Ὀὲ. 3215 7 
ΗΔ. 11} 154. 445 (ἀπά ἴῃ ἴῃς ἵτνο ἰλϑὲ ρβββᾶζεβ, δῃᾷ ρετθδρϑ ἰῃ τῆς 
ἢγδῖ, ἰτ 15 Ὡοΐῖ ἃ ῬΤΟΡΕΣ Ὡδίη6, Ὀυΐ ἃ σΟἸατηοῃ ΠΟ) ; ἴῃ ψ 1τϑὉ τῆς 

Ὥδιης 18 γαλισεή. --- ΤΏ δα). ἴῃ νι την Ὀς τεπάεγεά δκγε, δωγύβεά, 
Ἰἰκς ἃ τρεῖδὶ, προγα}ν ρετίεςϊ, ἃ Ρετίεςϊ συϊάς, οἵ “γίξα, ττυϑιγοἢ, 
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80 [πὲ ἢἰ5 ῥχουηἶβε ΤΏΔΥ Ὁς ταὶς οη. --- Αἰ ἐδωξε Ξε γέῤγουε, ἐογγεεί, 
σε γίρλέ; ες 3.2 ο᾽,5 15} σὲ --- ΤΏς ράᾶββϑᾶφε 15 ὈΥ βοῆς τεραγάεὰ 
8ἃ5 ἴῃς «αἰϊοτ᾿5 ΤΕΡΙῪ ἴο Αγυτ᾽β. ργθοδάϊηρ βοερίςαὶ υἱΐοταηος, ὈῪ 
Οἴδεῖβ 88 Αρυτβ ΓΕΡΙ ἴο ἴῃς 5οςρίίςα! ορὶῃίοη υοϊεά ὈΥ Ὠϊΐηι. 
Βαυϊ τῇς εχργοββίοηβ ἅγα ἴοο ζθηεσαὶ ἔοὺσγ ἃ ἰοστωδὶ σορὶγ ; ἰῇ ἃ 
Ῥοϊεπιῖς ψὲ βῃουϊἁ εἐχρεοῖ ἃ τῶοσε βρϑοϊῆς τείεσθῃος ἴο ψῃαῖ ῥγε- 
εοδάςβ. Μ.55 δεβοτὶ ἴῃδὶ σοὰ ἰ8 ἱποοῃιργθῃθηβιῦϊὶε; νι δ ἀεοίατα 
ἴδὶ Οοὐβ ψοσγὰ ἰ8 ρυζε, ἤπηδὶ, δῃὰ Ἴοπιρὶεῖθ, μὰ ἴπδὶ ἣς ρτο- 
τεοῖβ ἴμοβς τῆο ἱπιβὲ πω. ΤῆΘ Ῥδσγαρταρῇ πδᾶὺ μᾶνα Ὀδοη ἤεγε 
ἱπβοτῖοδα ὉΥ τῆς δαϊῖοσς ἴο τεϊϊονα τἴῃ6 περδῦῆνε ἴοης οὗ ν.55, Ὀυϊ 
ΒΑγάϊγ ἴο τεδιῖς τῆς δβϑουτίοῃ οἵ ἴὰς ἰδιζοσ. ---- Τῆς βἴσεβδ 18 ἤδγε 

ἰαϊά οὐ τῇς σομιρ]εΐθμεββ οἵ (σοῦ ̓β τυσγς, δῃηὰ ἴῃς ῥασαρταρῇ 15 
αἰτηεὰ δἱ σεγίδίη ρειβοῦβ Ψ)0 νβϑῃςα ἴο δή ἴο ἴῃετη. Τῆς τυοσγηῖς 
ἃτε τῆς ντίεη τενεϊδίίου, τῃδὶ ἰ5, ἴἰὴς [ϑνν, δηὰ ῬγοῦΔὈΪΥ ἴῃς 

Ῥτορμεῖβ, δῃὰ αἷδο ἴῇς Ῥβδίπηβ, βἰίῃος οὔθ οὗ ἴπεβε 15 αυοϊεά. 
ΤὨς τὨχεείο!ὰ ἀἰϊνί βίου οὗ ἴῃς [ἐπνϊϑὰ ϑοηρίυτεβ ([Δνν, Ῥυορδεῖβ, 
νη ηρ5) ἰ5 ἤσβί Ἐχργεβϑὶν τηεηοπθὰ ἴῃ ἴμε Ῥχγείδος ἴὸ Βεη-ϑίσα 
(Β.α. 132), δηά τηϊς ραγαρταρἢ πᾶ  ἤᾶνε ὈΘΘῺ τι θη ποῖ ἔδγ ἔτοτα 

ἴμαι ὕπηε. [Ι᾿ 8 ἀἰδῆσυ!ς ἴο βὰν νῆδὶ δα ϊτοηβ ἀγὲ τείειτεα ἴο. 

[πη τῆς ῥγεοθάϊηρ ραγαρταρὴ (ν.. 3) ἴδετε 15 πὸ ἱηἀϊοδίίοη οὗ ἰηΐεη- 
ὕοῃ ἴο δά ά το τῆς ντιτεη πογὰ ; σαῖμοσ, ἢ δὴν πιοαϊ βοδίίοη οὗ ἴῃς 

. πογὰ 15 βυρρεϑίεα, ἰἃ ἰ5. ἃ βυδιγδοιϊίοῃ (8ε6 ποῖεβ δῦονε), Ὀὰϊ Οὐ 
βᾶρε, ἴῃ φυοῦπρ ΠΌτ Ὠευϊ., οταἱ5 ἴῃς ἰηὐυποίοη ἀξ πού γον" {έ, 

85 ἴ ἢς Ὠδὰ οηἱν δἀάἀϊτίοηβ ἴῃ τοὶπἃὰ. Τηδθε ἅτε τῆοσε ὈΧΟΌΔΟΙΥ 
ἀοοιτίηδὶ [ἤδη τίτυδὶ, ἀηα τιοσα ργοῦΌΔΌΪΥ τεϊρίουβ [μδὴ Ρἢ]οϑορἢ- 
᾿ςα]. οββίὈ!Υ τῆς Δ]]υβίοη ἰβ ἴο ἴῃς πεν ἀοοίπης5 οὗ τεβυσγεοιίοῃ 

Δηα ἱτωπλοσίδ! ἶγ, το ἢ Ὀερη ἴο ἴακε βδῆαρε διηοηρ ἴῃς [εν ἴῃ 
ἴῃς βεσοῃά σεπαγΥ Β.. Ὑῆὲ ντϊϊοσ, ἴῃ τῃαὶ οὯ5ς, Ὀεϊοηρσεά ἴο ἴῃς 

Ποπϑεσνδῖνε ρᾶσῖγ. ΤῊΣ δυῖῃουυ οὗἉ ἴῃς ττιτθ πογὰ νγὰ5 υηϊνοτ- 
58}}γ τεοορηίζεᾶ ; Ὀυΐϊ ἴῃς Ῥτορτγεξβῖνε ρασῖν (αῆεγναγὰ Κηονῃ 48 
τῆς Ῥματῖβθεβ) δάορίεἀ βυρρεβίίομβ ἔσο εβίδῃ δπὰ Οτεεῖκ 
τουρῆῖ, δηὰ τῃυ5 ταδάς δἀάϊιίοῃβ ἴο ἴῃς τεδοίηρ οὗ 1[ἅνν, Ῥγορἢ- 
εἰβ, δηὰ Ῥβδίηβ. Κοβεθῖῃ (Εδε]. 9οὅ) οομαθαῖβ ἴῃς ἀοοϊπης οὗ 
ἱπατηοσῖδ" γ ; ΠΔηΐ6ὶ (οἢ. 12) δϑῆτγιηβ τγεδυστεο πο οὐἨ 5γδε ἰϊεϑ, 
Ῥυϊ βαγ5 ποιμιίηρ οὗἉ ἱπαυπιοσιδ! ἵν ρσορεσ ; Ν᾽ 194. οἵ ϑοϊουβου (οἢ. 3) 
δοςερῖβ 1ἷ5 Ἰδῖῖοσ ἀοοίσίης, Ὀὰὶ βαγβ ποιῃίηρ οἵ τεδυττεοτῖίοη. ΤΈΣ 
ἴνο ἰάεαβ τγεσε ποῖ Ἂβδιδ Ὁ] Ἰβῃς πϊῖμουΐ ἃ βιτυρρὶε. 
Ομηρ ν.}. 5.5.8. δῆς τετηδίηδει οὗἩ ἴῃς Ἄ᾿ῃδρίεσ οοῃδβὶβίβ οὗ 
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Ῥτονθυθβ ἴῃ νϊο »τοῦρβ οὗ ἵἴνο οσ ἔουσ τἰΐηρβ ἃγα πδιηδὰ (485 ἰῃ 
6.5) ΤΪβ πυτηοτίοδὶ διγδηρειηθηῖ ἰ5 ἰουμὰ 85 ΘαυΪν 85 ἴδε 
εἰρη σου 8.0. (Απὶ. 1τ᾽-25), ἀρὰ Ἄρρεᾶσβ βενεγαὶ {ἰπλ65 ἰῃ δίς 
Ῥοδῦν (ψ 62.10.2) Τοῦ ς᾽Ὁ 3.3.5 405), Ὀυϊ ἰ8 τιοδὶ Πγ εἰηρϊογεά ἰπ 
1015 ομαρῖοσ. [11 8 ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἃ ΝΕ δηοίθηϊ ίοστα οὗ ἴῃς Ηεῦ. 
»ιασλαί οὐ βἴδῃζα, ἰῃ τῆ ἢ ἰτ νὰβ υ56 δι] 85 δὴ αἱὰ ἴο τηδιηοιγ. 

Τα ῥδου γι οὗ δηυπιοσγαϊίοῃ βθοηβ ἴοὸ ὈῈ τ ΓΟ ἃ πηοάς οἵ 
ἐχργεββϑίηρ ἰμἀεῆηϊίϊεηθ885 (-Ξ ζάγές 97 2ρῳ7), ἴῃ δοοοσγάδησος νυ 

ἴῃ πιάϑῃδὶῖς ῥγποὶρ]α οὗ ραγδὶ]θ]18πὶ (Πεἰ ρϊεῃἰηρῚ. --- Οἵ, Β5. 23" 
257 χ6᾽, ἀπά ἴῃ Καϊδναίδ. 

1-3. Α ῬΙΑΥ͂ΟΙ ἴὉΓ ὈΓΟΒΟΣΥΔΊΙΩ ἔσομι ἴδ ἰοιιρίαϊίοιδ οἵ 
ῬΟΨΟΣΎ διὰ σίομοβ. 

ἡ. Ὑνο τὨϊΏρΒ 1 δϑὶς οἵ ἴμεε, 

ΒῬεῶν πὸ ἴπθῖ ποῖ Ὀείοτγε 1 ἀϊε: 

8. Ὀεοεῖϊ ἀπὰ Ἰγίηρ ρυῖ ἔασ ἔγτοπι τὰς, 
Ῥονεῦῖν δηὰ τίομεβ γίνε της ποῖ -- 

Ῥτονίάς πὲ στ ἴῃς ἰοοα 1 περά --- 

τ 9. “511 Ρὲ {}} ἀπὰ ἀδὴγ ἴδεε, 
ὶ Απὰ 86: “ὟΟ ἰ5 Ὑαμσε ἢ ̓» 

᾿ Οἐ ὃε πεεὰγ δηὰ βίεαδὶ, 
Αῃὰ ρῥεοίδηε ἴμε ἤδη) οὗ τὰ Οοά, 

Τῆς ίοπτῃ οἵ ἴϊε 58ἴδηζα 18 ποῖ ϑγιωηπιεῖγιοδὶ. ΟὐὨ ἴπ ἵνο (πηρε 
τηεητοπδὰ ἰῃ ἴῃς ρει οῃ, παιηεῖγ, ἀθοςῖς δηὰ ἤηδηοίαὶ οχίγεταςβ, 
ΟἿΪΥ ἴῆς Ἰδαίου ἰ5 τοίδγγεά ἴο ἴῃ ν.ῦ; τῆς ροεῖ, ρεσῆαρβ, [πουρῆὶ ἴδε 

ΤΟΆΒΟΏ ἴογ [ἢς ὈΓΑΥΟῚ ἀραϊηβὲ ἱγίηρ ἴοο οὈνίοιβ ἴο ἠεδὰ πηεῃίοη. 
Τῆς τῃϊτὰ Ἰίης οἵ ν.5 Ἰοοῖκ5 ||κ6 ἃ ρίοβϑβ ; ἰξ ἰ5 ἱηνοϊνεά ἴῃ τῆς βεοοῃά 

᾿πθ. [Ιπν. τὸ πυὶρῃϊ ἐχρεςῖ, ἰῃ δοσογάδηοσς στἢ ἴῃς πογπὶ οὗ 5εν- 

τὰ] [Ὁ] ονίῃρ βἴδηζαβ, [ἢ επηυτηθσαϊίοη ομθ.... ἔσο (Π6.). ΑἸ50 
με εχργαβδίοη ὀφίογε 7 αἱΐδ ἰ5α βουηονμαὶ βίσδηρθο. ΤΏς 51:0||12Γ 
εχργοββίοῃ ἰῃ ψ 30Χ}9 ἱηνοῖνεβ τῇς τηδδηΐηρ: “1 πὶ 500ῃ ἴο ἀϊε; 
διδῃϊ τος το]οῦ οτ ΤΩΥ ρτεβεηΐ βυβεπηρ πᾶΐ 1 ΤΩΔῪ ἰΔϑῖς 5οπλε 

Βαρρίῃεθββ Ὀείογε 1 αἀἷε δπὰ ἰοβὲ ἴμ6 ροϑββ ὉΠ Υ οὐ δη)ογπηςηῖ." 

Ηξετγο, βονανοσ, ἴῃς ϑἰτυδιίοη ἰ5 ἀϊβεγεηῖ: τῇς ΡΘΕ ΠΟΠΘΙ 8535 ποῖ 

ἴοσ οοβϑβαϊίοη οἵ βυβετγίπρ, Ὀυϊ ἴογ ἃ [ξε]οηρ ῥγονίβίοῃ ; ἰῃ ἴϊς 5. 

τῆς τοῖο ταϊφθς Ὀε ἀείειτεά 11} ἀδαῖῃ, ἤθγε ἴῃς ρει οη ἰηνοῖνεϑ 
16, 50 τδὲ ἴῃς ὀεγογε 7) αἠδ ἰβ ἈΠ ΟΟββΆσΥ, δηα, 88 ἰξ ἱηνοῖνοϑ ἴῃς 

Ῥτγαβεηῖ, ἴπ6 βεἰτίηρ ἃ πῖυγα ᾿ἰπιϊτ 5 ἱπαρργορηδῖθ. Τῆς οουρίεῖ 
βΒῃουὰ Ῥοσῆαρ58 τεϑὰ : με δἀλΐηρ 7 σεξ 97) “ἦτε, ποο ἐλέμρε ἀἐπν νι 
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πο, ἴῃς ΠοΙΙῺ ὁπ... δυο ἰδ Ῥειδρ8, βουγενοσ, ἱπίθ ΓΙ ΟΏΔΙΪΥ 

ἀερατιεά ἴτοτα ; οἷ, νι" 5 Ὀεΐον. --- Τῆς ἰηβετιίοη οὗ Ο γαλτοεά 
αἴϊεν ὁ ἑάεε (Βὶοῖκ.) 15 ἀρρυορηδῖε Ὀυϊ ποῖ Ὡδοδϑϑασγ. ζεῖ 
(ΕΝ. σναρμὴν) ἰβ 5ϑυμοῆγιῃ οὗ δ έπρ (11. τὐογα 97 )αἐξελσοα) ; 566 

ψ 24) 1445. γουΐαξ »ξ, ἴἴτ. ἐαμδε μι τ σεεεγε. 724 7οοά 7 

πεεά, ἴἴς. λό ὀγεαα 977 »ιν ἀεἰεγνε δα (ταὶ ἰ5, 2γ0βε7) ῥογῆδοη, 
Κευββ5: μι») τὐβείερ ὀγεαά, Ὧε. ποῖ 30 γγὸ]]: 426 ὀγεααὶ αὐοἠεα 

νι (Ὦν 6οα) --- ἰῇ Ὀτεδὰ 15 οὗ οουτδβα δ] οιϊεά Ὁγ σοά, Ὀυϊ νψδὶ 
τῆς ῬΘΓΠΟΏΘΙ ἀβῖγοβ 15 ἴῃαϊ Ὡδοαββαιγ ῥτονίβίοη Μηΐσ ἀνο 8 
ΘχίΤοτη 8." 2225) (ἀέξ) : Ὀδοδυβε ἃ τηδῃ οὗ ἱπάδρεπάθηϊ τπθδῃβ8 
'5 δρὶ ἴο ἰοσγρεῖ ἴῃαϊ 8}} οοτηεβ ἔσοῃΒ σοά. Τῆε υβς οὗ ἴῃς παίίοῃδὶ 

πᾶς Καλιυεὴ που βθεῖχ υηΐλνοταῦϊα ἴὸ ἴδε βιρροδίτίοη [δαὶ 
ν δ" ἅτε Ὁγ ἴῃς βᾶπι|6 διῖηον. --- γοΐσηπε, 11. αν λοίά οὐ, τμαῖ 15, 

ποῖ κοέ αϊεγεεῤεοζεν (ΌΥ νεπίηρ ἀϊδοοηῖδηϊ οἡ Οοά, τερτοδοδίησ 
ἢϊπὶ ἢ 5 ἀρρᾶγθηὶ ἰη)υβειςθ), Ὀὰϊ ὀγίμσ ἐπ ἀϊσγεβες (ὉΥ 

β[6] Πρ); οὗ. ΕΖ. 165, Τὸ φνογαριε ἰβ ἴο τηακε σοταπιου (ἴδ 
ορροϑβίϊς οἵ Ξ4ογεά, ἢΟ]γ), ἴο οαιι86 (4 ἀϊνίης ρεΐβοῃ οἵ ἃ βδογεά 

τ ]η5) ἴο Ὅς οοῃδίἀοτοά ὑμνουτῃν οὗ τϑνογθηςα. --- 6 τϊρὰϊ 

εχρεοῖ ἴῃ6 ῥγαγδσ: “ἴδ πα ἴο 86 ὈΟΪὰ ρονεγν δηὰ τοἢ 5 

ατὶρῃς"; Ὀυϊ ἴῃς ττίτετ᾽5 ἐχρούίδηος δηά οὐβεγνδίίοῃ πᾶνε ἃρρᾶγ- 
ΘΠΕῪ ἱπιργαββαὰ ἢΐτὰ στ ἴῃς ἀδηροτθ οὗ Ὀοῖμ. 

10. Αψαϊπεῖ ἐροακίηρ 111 οὗὐἨ ἃ βοσνδῃηῖ. 

Βείδτης ποῖ ἃ βεγνυδῃϊ ἴο ἢἰβ τηδβίου, 

1,μεϑὶ Ὡς οὐτβε ἴῃεε, ἀπά ἴμου "εκ μεϊὰ ψυγ. 

ϑίηρὶς βθηΐδῃσς, ἴεγηατυ- δίηαιγ. ζοζίαρις, 11τ. τυαρ “ὼς ἔρπρωξ 
ἀραΐ»ε, ροσεῖρ αόοι. 1 τὴς ἀείλιηδιίοη Ὅς ἴαϊβε, ἴῃς δοὶ ἰ8 
σία παν (80 Ψ τοιῦδ); δογα 1ἴ βδεῃβ Ὀεϊζεσ ἴο δάορὶ ἴῃς ποσὰ βθῦ- 

Εγὰὶ β6ῆϑ8ς, βίῃσε βἰδηάθσ 5 δἰνγαγβ ἃ οστίπηε, δηά ἃ βρεοίδὶ ῥγοιιδί- 

ἴοῃ ἴῃ ἴῃ6 οᾶ86 οὗ ἃ βεγνδηΐ ψὰ58 Ποῖ Ὠδοῦβϑβϑῖυ. ὙΤπδ γον τὉ 
[οσὈϊἀ5 τη α]ηρ ἴῃ οἴπεῦ τλθη 5 ὨΟυΒα ΠΟ] Διτδη ρθη Π[5. --- ΤῊΣ 
ξιουῃά οἵ ἴῃς ναγηΐηρ ἰ5 ἴῃς ρυπίβητηςηῖ ἴπδι νΜ}}} (4}} ου τῇς τηεά- 
αἸεγ. Τα ἀρρτίενεοα 5ογνδηῖ Μ1]} ἐωγεε ἢΐβ ἰγαάυςοτ, δὰ ἴῃ 6 συγβα 
ΨῚ]] οοτίδίην αδοὶ τῆς Ἰαῖζογ ; 8ες ποῖα οὐ 26. Τῇε νετὺ δέ ἀξ 

σφ ν (οτ, δε ρων) ἰβΒ ἃ σοϊῃηπηο ἰοοδμηΐοαὶ ἴογπὶ οἵ τῃς ἰαῖοτ 

ταδὶ ([δν. 45 Νυ. 5 σέ, δηὰ οὗ, ψ 511) 5,., 51. 5.(22.5)}... 11 ΟσΟΥΓΒ 

4 Γῇ τἣς τὸν ἐπιούσιον οὗ Μῖί. 611 [... τ, 
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ΟὨΪΥ Ἰεσς ἰῃ Ῥγ., Ὀυϊ ἴῇς σογτεβροπάϊηρ Ὠουη ἰ5 ἑουπά ἰη 145. Οἡ 
“εγυαη 566 Ὡοῖς οὐ ττῆ, --- ΤῊΣ ρσονεγὺ που] βιδηὰ τοογε πδίυ- 

ΤΑΙῚῪ ἴῃ (ἢ 5. 23. 24, Δηα ἢδ5 ργοῦ Δ ὈΪΥ Ὀδδη τηϊβρίδοεὰ ὉΥ ἃ ϑογίρε, 

ΨὯΟ Τοοπηεοῖεα [15 ἐξργος ψΠῊ τῃ6 ἐμγοε οὗ ν., Εναϊὰ β36εἶκς ἴο 
Ὁπηρ ἰξ ἰπμῖο τεϊδοη ἢ ἴῃς ῥτγεοεάϊηρ σοηϊεχὶ ὮὉΥ τεπάσγίηρ: 
ἡμεῖς πο δὴ6 σεγυαμέ [--Ξ- ἴὰς ῥίουβ τη8η} σραΐ»ε ἀΐς Ζογά [ τ Ὑδῃ- 
Ὑ 68}, Ὀὰϊ τμ6 ἰτδηβιδιίοη ἡμεῖς ἰδ ἀουθιῆι, δηὰ ἴῃς βεηβε 1Βθὴ 
ξίνεη ἴο βεοοῃά εἸ. (“τῆς ῥίουβ τηδῃ, ἤθη ἢς ρεγοεῖνεβ ἴδε εἴτοῦ 
Ἰῃῖο τυ ιϊο ἢ 6 885 Ὀδεη ἰδ, ουγδεβ ἢἷβ βεάυοοσ᾽,) ἰδ ἐπι ργοῦ δ] 6.5 

ΧΧΧ. Τῆς δκεοϊίου 3014 κἰαηὰβ ἴῃ (6 πεχὶ δῆες 2433 --- ϑοῖως Μ995. δπὰ 

Ρηπϊεὰ εὐ. πᾶνε ΝΡ ἱπειεδὰ οἵ πρν. ---Ἱ. 6 τεδὰ ὉΠ. 5. ὯΙ 50; μετανόει 

ΤΩΔῪ Ὀε εχρίδηδίουυ ἱπδουτίοι ( τπΠΙοἢ οαθε ὮΉ καὸὴ ἰδ ποῖ τεπάετεά), ΟΥ ΤΩΔΥ͂ 
τερτεβεηῖ βοστὰε ἔογπι οὗ ν|). --- ἢ μοῦ; φ58 τοὴο γεεείυεά α ῥγοῤάεζν, σοτὰ- 

νἱηίης κῦυὸ ψΠὮ ον); Ψὶ, υἱείο, τε ἘΞ. Ι᾿ «Βου]ὰ ρεῖβ. ὈῈ τεδὰ ὑφῸ, δηὰ 

τεβετάεὰ 25 ἃ ροββ ου "2Ὕ; οἵ. ποῖεβ οῃ 31}. --- ἢ ὯΝ) ἰ5 δΒασὰϊγ [ἢς ᾿Ιδβαιεὰ 
ἐχργοββίου οἵ ἃ Ἰαῖϊς εαὐϊΐοτ γῇο υδῃεα ἴο ἱπιϊϊδῖθ. δε οἱὰ Ῥτορβδεῖίς ϑεγὶς. -- 
Ἦ Λ3). ἰΒ τεπάετεὰ ἴῃ 55 ΌῪ σρα δ τοῖς τἐγΌνβ, ΞΞ Ἅ2)). --- ΟἿ Π50.: ὉΝ ὮΝ οἷ. 

--Ἐ Ὅρκ τοδΥ ὃς Ροϊηϊεὰ "5Ν (ἔτοσαι γ53) οσ 59 ν (ποιὰ, 552) οτ(Οείᾳ. ὕνεελγι, 

Ῥ. 61) ὅ3νκ: (ἔτοτι 53"); Οεἰζ. ἴαῖκεα ἰξ δ ἰπζεστος. : ἄσιο εομίά 7} Βίεϊκ. ἰπβεγῖ5 
νὉ, Οἱ τὰς Ῥοϊπείπρε ὅτν Ὑἱτἢ 2 τδρμδίυπι (Εἰς ἰδ ἴῃς Βεϊζες ξυρροτίεἀ) ἀπ ὰ 
Ὀρμ βες ε. δηὰ Β- Ὁ. .----ὃ. Τῆς πςξ. κ΄ ἰβ ἴο Ὀς οοπιϊπυςὰ ἱπῖο ", οὐ ἰηϑετεὰ 
ἴῃ ἴδς ἴεχὶ; ςἴ. ν. 18, (δ θεὸς, ΞΞ Ὁνν, ---4, ἢ ἩοθαΣ; δ ἐν κόλπῳ, ΞΞ ὉσπΣ. --- 

ἾΆ 5; Ὁ τέκνοις αὐτοῦ. --- Ἐὸτ ἸΏ Ὀρτ Β]. υτῖτεβ γ, δὰ δῆεν ἢ) γν ἱπβεγῖς 
ὅν ὃν ἈΝ 85 ἱπιγοἀυοῖίου ἴο [86 οἸ]ονίηρ αυεβιίοηλ. --- 8. ἘΠ Ὅπ ὁπ", ίος 

ΚΝ ἵὰ ξη. 473, εἰλπιὰ εἰπιρὶν ἣπ (Ετδδ]ο.). ---- ΒΙ. ςοηνοτῖ δ ἰηῖο ἃ οουρίεῖ 
Ὀγ ̓ ἱπβειτίηρ 7 ὉΡῚ ἀῇεσ φν.--θ. Ἶ πνο ο; 6 την Ὁ. 

11-14. ἙουΣ ἀοργανϑὰ οἷδδβδβοὲ οἵ τρδῃ. 

11. Μεὴ ὙὯ0 οὐδε τΒεἰν ἐδ μους, 

Απὰ ἀο ποὶ Ὀ]6ξς (μεῖγ τοϊμοτβ! 

12. Μεπ ψῆο οουπὶ [Πετηβεῖνεβ ρῦγε, 

Υεῖ τὸ ποῖ οἰεδπβεά οἵ δ): ίποβ 

13. Με οὗ μδυρθῖν Ἰοοῖκα 
Απὰ βυρετγοϊουβ Ὀεδγίηρ ! 

14. Μεὴ σοδε ἰθεϊῃ δῖε 5νοσάβ, 

Απὰ τδεῖγ τπουτῆβ διτηεὰ νὴ ἰκαῖνεδῖ 

ἴῃ τὰς 1Δ5ῖ νεῖβε ἴῃς Ηδθῦ. δά ἀβ τῆς σοουρ]εῖ: 

Το ἀενουγ ἴδε ροοτγ ἔτοπι οὔ {πε δου, 
Απὰ ἴδε πεεαὺ ἔγομι δπηοηρ τη Ὡ. 

σουσαονεν οι αι δ πετισσσεσσπεε, σα που α πευυμεπασ σι σιν πιο ἘΞ ΌΜΌΝ 

4 Οἱ, τῇς 5ἰπιΐϊαγ τερτεβεηϊαου ἰπ Κογδπ 1453 57 5.30.8 
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Τῆς ἰουγ οἸά55ε5 δὲ ἴῃς Ὁ 8]14], [ῃς 56] τὶ ρῃίδουβ, ἴῃς δἰτορδηῖ, 

δηὰ τὰς. ταρδοίουβ. ----Α5 ἴῃς ἰεχὶ 5βίδπάβ, οδοὴ Ἴουρὶεῖ ἰ8 [δε 
Ἐχοϊδυηδίοσυ ταθητοῃ οὗ ἃ οἾἶ485, ἢ ἀεδοσγρῦνε τεϊδνε οἰδιιϑς, 

Ῥυϊ πνῆδουῖ ῥγεαϊοδῖς, δηᾶ 115 15 ἴῃς πιοβῖ βα[]ϑίδοϊοιυ τεδάϊηρ. 
Οτῖκ. ἰηβεσῖβ δὴ δα]. ἀῃὰ ἴδίκεβ ἴῆς νευῦ 5 ργεάϊςαῖϊε : ὦ τοίεζε ρέρ- 
ἐγαηοη ἐμεῖς εἴς. ; ΟἴΠΕΙΒ ΒΌΡΡΙΥ ἴδε βυρπίδητίνε νετὺ : δλσγέ ἐς ὦ 

Ζεπεγαδοη τὐῖο εἰς. (ΕΝ. σ.}), οΥ ἴδϊκε ἴῃς ἢτβὶ ἡουῃ 845 ος.: Ο 

ζξεπεγαδοη, “λα ἐμγεές εἴς. (Επ.) ; ἴῃς τεδάϊηρ τῦοε ἐο ζὰε ξερόγα- 

ἥοη εἴς. 15 ποῖ ἰ δοσογάδηος νὴ ἴδ 6 ποῖτὴ οἵ ἴδε Ἑπαρῖεσ. Τῆς 

σοΟυΡρ εῖ8 ἀρρέᾶγ ἴο ἀρργοδοῦ ἴῃς τῆγιῃτηϊοδὶ ποῖτὰ οὗ ἴῃς Ηςῦ. 
εἰςρυ, 85 1 ἴῃς ντίϊοσ τηϊηρὶοὰ 5δάποβθ νι ἢἷδ ἀδηυηοίδιίοη. ---- 

11. 111: α ξεπεγαδον τυλίελ εἰς., ἴῃς ποσὰ ρεμεγαδομ ταδδηΐην 
τοῖ ἃ βεῃθδίορίοδὶ 9.ΤΟΌΡ, ΟΥ̓ ἃ πη888 οὗ ρΡεορὶς ᾿ἰνίηρ ἴῃ ἴῃς 54π|ς 

ἃφε, Ὀυϊ 4 εὐαες οἵ εἴγε, τ (εεγίαίμ) νιόη, ἃ5 ἴῃ Ψψ 245. ---- Οἡ τῇς 

5.0 τείεισεα ἴο 5εςὲ ῃοῖς οῃ δοῆΐ.-- 19. 111.: ὦ ρεπογαδοη ῥεγέ π. 
ἦς (οτνμ) ἐγές, γε γονι ἐξ μίλέπεες ποί τυαελεά, τε το τπουρσῃϊ 
του ϑεῖνεβ τ γαῖ φοοα Ὀδοᾶυβα [ΠΘΥ οὐβογνθά ςετδίπ σοηνθη- 
Ὠομδὶ οἵ σἰτυ8] ῥτορσίεῖεβ, γεῖ δ μεαῖῖὶ νεῖε Ὀδὰ. (ἱἵ. 2οῦ Μι. 
223, ὙΤῆε ἴετῃ Μώλέπεςς, οσ, Μὰ, μϑτε (δπά ἴῃ 138. 42) οἰρηΐγ- 

ἸῺ ΙΏΟΤᾺ] ἀςῇ]επηθηῖ, ἰ8 υϑεὰ ἴπ ἃ Ῥῇγϑίοδὶ β8εῆ8ε ἰὴ 2 Κ. τϑ85 
(ΞΞ 54. 3612) 184. 28ὲ (εἴ. ι. 23.519 Ἐ2. α΄ Ζεοῖ. 4155). - 
18. 1Δ1.: ἃ σεπογαδομ, ἄστο ἐργέν αγε ἐλεὶν ἐγες, σμδ λοῖν εγεδας 
σγε μά ὸ" (Οἱ 67 ψ 41. ---14,. Τὰάϊ.: ὦ ρεπεγαδον, 7λεῖν 
Μείὰ ἀγεέ σιυογας, απαὶ ἑλεῖν ἐξεΐὰ ξπένεε. Τῆς ΗςΌὉ. μᾶ9 ἵἴνο ψογάβ 

(ΞΥΠΟΠΥΠ15) ἕοσ ἡκεζὰ, ἴῃς βεοοῃὰ (4 ροεῖς νοτζά, οὉ 29} 70εἰ 
κ᾽ Ψ ς852) ἀοεβ ποῖ τῶϑδῃ γατυ- “εοζὰ οὐ »ποἷανς (Οτκ. ΕΝ. 4). -- 
Τῆε 5ἴη ἀεπουῃοορα 15 Ὁβογυρυ]οῦβ 086 οὗ ΡΟΥΕΓ ἴο ραϊῃ ΟΠθ᾿ 5 
ἐπᾶς ; ἴῃς ἤριγε ἰ5 ἴῃαὶ οὗ ἃ τανθοηίηρ Ὀεδϑβῖ. --- Τἰ νγὰβ παῖυγαὶ {μαι 
115 ἀφβου ρου οἵ γαρδο Ὑ ϑμουϊὰ ὃὲ ἱηϊεγργεῖδα (45 ἰπ ἴδε 
δΔρρεηπάςά Ἴουρὶεῖ, ν.14 5.4), ὉΥ ἃ βου ῦς, ἃ5 ἃ τείδσεηοε ἴο ὀρρζγεϑ- 
βίοῃ οὗ ἴῃς ροοσ. Βυΐῖ ἴπε δἀάϊτίοη οἵ δὴ ἰηϊογρτείδοη ἰβ ἢοῖ ἴῃς 
ΤΩΔΏΏΟΥ οὗ ἴῃς ὨυΠΊΟΣΙΟΔ] ΤΟ οἵ [ἢ}5 σμαρίεσ ; ἴπ6 ΔΡἤΟΣΊ5Γ[Ὰ ἰ5 
ΞρΡοβεὰ ἴο ἕδπῪ ἰΐ5 οὐσῃ ἱηϊεγργεϊδιίοη. ΤῊΘ σουρ]εῖ ΤΊΔῪ τείευ, 
ἴῃ φεποσαὶ, ἴο ορργὌββίοῃ οὗ ἴῃς ροογ, οσ ἴδ ἴεστηβ 299 δῃηὰ μέν 
(πο Δ, ΞΥΠΟΏΥΤΩ5) ΠΊΑΥ - 15γδεὶ (43 ἴῃ ψ 35} 8.2" αἰ.) ; ἴῃς [ΟΥπΊεγ 
Ἰηϊογρτείδιοη ἀρρθαῖβ ἴο Ὀς ἑἀνοτεὰ ὮὉγ 315 Ὁ. Οὐ σον δηὰ πέεῶν 
866 ποῖεβ οἡ 25 τ4ὅ. --- ΤΊ ὙὮΟΪ6 5ἴΔ ΖΑ ΓῊΔῪΥ ΤΕΙΘΙ ἴο [5γδ6] 115} 
οἤπκεηάδετβ, οἵ ἴο τ οἢ δηά ρονογία] ἰοσεί κηοῖβ (οὗ, Ψ 13. 14. 101. 120. 

123 α.). 
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δεῖς Ὀερίηβ τὰς 86γὶεβ οἵ ἰεἰγδ5 ὑσορεσ, [ἃς ργορτεβϑίνε ἔοστῃ 
οὗ πυϊηετδῦοη, δόγες.. ... ρων, Ὀεΐῃρ εἰηρίογεά, Ἔἐχοορὶ ἴῃ τῆς 
δῖουρ ἰῃ ν᾿". ν᾽ Πονενοσ, βίδηβ ουἱϊ οὗ οοπηθοϊίοη πίτῃ 
δὶ (Ο]]ονβ. 

1δ6, 1.11.: Αδμζα λας δυο ἐαωρλέεγε, ρίσε, γίσε. ΤῊ πογάὰ 
αέμξα ταδᾶμα ἐξεοὴ ἴὰ ὅγτ. δῃὰ 1,4ἴ6-Ηεὺ. (ἀπά (ἢς Αταῦ. ἢᾶ5 
ὨΘΑΙΪγ ἴῃς βᾶπλε ἰοσιῃ), 5 ὨδΙῈ 50 γεηδεγαὰ ἴῃ ἴῃς Αῃς. τβ88., δηά 

ἰ5 80 ἁηἀετβοιοοά Ὁγ ἴῆς γστεαὶ ὈΟαγ οὗ τεοθηϊ Ἔχροβίϊοσβ. ΑἸΪεξοσ- 
ἰςδὶ] ἱπιογργεϊδιίοηϑβ, ϑυς ἢ 45 “δ ζὑκαεγενον, σὶτἢ 115 τὸ ἀδυρίζετο, 

Ῥαγαάμε δῇὰ σελέπης (πΕάγασὴ οἵ Ῥβ85. ἘΔ5}1), ΟἹ 5 ΠΊΡΪῪ 
σελέηπα (Αδοάα Ζαγα τὴ α. Δηέάν. οἵ Ῥτ.), οὐ Δοπεπδέν (588ἀ.), 

οἵ Ἡιίεζεαά 2)εείγε ((αϊνὶη), οὐ Ογεεάίηεες (Ὠε.), τὲ πϊΐπουϊ ἰουη- 
ἀδϊίοη. Νοῖ ἰβ8 ἴδεσε δΔηγ Ῥῃϊ]οϊορίοαὶ στουπὰ (Επτ. σα) ἴοσς 
τερατάϊηρ ἴῃς ποσὰ 85 ἴδε πίῃς οἵ 4 Ὀϊοοάβιοκιηρ οὐ σδπηϊδαὶ 

ἀδηιοη, 5ἰπιασ ἰο Ηθῦ. διά, οπι. ἀχρεία, Αταὺ. ἐπε, Ἡϊπάοο 

νείαέα, Ἐρφγρίῖ. Ζα. --- Τῆς πο ἀσωρήδεγε ᾶτὰ Ἴχραἰηπμεὰ 85 ἴῃς ἴνο 

τοου5 οὗ τῃς Ἰεθοῦ, οἱ ἵἴνο γουηρ ᾿δθοῆδ8, ΟΥ Ῥᾶγδαΐϊθε δηὰ 

ξεϊιεηηδ, οὐ ἀνατίςε δῃὰ δηλ οη, Οὐ ὑνοὸ βογίβ οὗ ποι ῃίηρηθϑδ εἴς. 

ΤΠογο ἰβ ἃ ἀϊβεγθησθ Ὀεΐνθεη οἰ ἰηρ 4 ἢ1}} ἃ “ 5οη οἵ οἱ] ,"" τμδῖ ἰβ, 
“(πα (188. ς.), ἀῃὰ βαγίῃρ ποῖ “"ϑῃ60] εἴς. ἀγεὲ ἀδυρδῖειβ οὗ 
ἴῃ Ἰεθοὴ,᾽" Ὀὰϊ “τῆς ἸεΘοἢ Ὠδ5 ἴνο ἀδυρῃϊοιβ." Τῆς ἀουῦὶς ρτε, 

φίνε ἰ5 τερατα ἃ ὮὉγ 9ϑοπὶς 858 ρίνίπρ [86 πδιηθβ οὗ ἴῃς ἀδυρλῖεῖθ, ὉῪ 
οἴδειβ 45 Δῃ δχοϊδιηδίίοῃ οὐ ΟΥῪ υἱΐετεά ὈΥ τῇδ: ἀσεράδεγε [τοῖο 

εοπδηαμαίν Φ7}..} σίσε, φένε 7 ---- Ψατίουβ ετηεηἀδίοηῃβ οὗ ἴῃς ἴεχὶ 
Βᾶνε Ὀδθη ργοροβθά. Εἰννδὶὰ : τε δέφοαϊμεξεν λας πυο ἀσωράξενς, 
“λίνον, ἀέριον" } άγες ἐλαΐ ταν. “ λίέλεν, ἀδλον, ἀέδλον ἑὰς δέοοα ! 

Ἴῴε ὀέροά 97) Τὼδε δαά εἀέ(α " ), ἴο ψῃ ἢ ἢ τεη δἰίδοθ8 ν., Ὁ δ. 

ΒΌΡΡΟΒε5 ἃ ἰπρίεϊ, νῆϊοῦ ταῦ: “ῳε Αὐδμξα λας πυο ἀσωρλξεε; 

σίνε ! γίνε ’ --- δλεοῦ ἀπά “δε δαγγέρ τυονιό; λεγε αγέ δόγες δα 

γε πευεν ταί οβεά, ἴλ6 τἄγες Ὀδίηρ ΑἸ Κα δηὰ Ποῖ ἵνὸ ἀδυριίετβ ; 
δῃα οὐ [ἢΐ5, 6 βυρρεϑβῖβ, (ο]ονεὰ ἃ χυδίταίη (οὗ ψῃϊοῖ ΟὨΪΥ ἃ Ρμαγῖ 
Τεπιδί 5), Ὀςρίπηΐπρ: Μηκ σαν πού σπορὰ (ν.}). ἘΒίοἶκ6}}: “Ζἀγες 
ἐλίηρε αγὸ πο σα ῆεά, χων σαν πο: ἐπορὰ" Αὐμξα λας δυο 

ἀαμράξγε: ρίυε, ρῖυε, δλεοῦ σπαᾶ “ἦε τυονιό, διὰ ἴῃς τεϑῖ 88 ἰῃ ἴῃ 6 
Ηεῦ. ᾿Ἰεχ ὙΠοβεῈ τεοοῃϑίσιοιο5, 411 δ  ΓΆσΥ, ἀτὲ οδ]οὰ ἰοσῖῃ 
γ τῇε ἀδβίγε ἴο ὑτίηρ ν. δ ἱπῖο Ἰορίςδὶ σοπηεβοϊίοη πὰ τῆς ἐοΠον- 
ἱπρ ᾿ἴπεβι ὙὍΤῇε ἤτβθι νοτά ἰῃ ἴῃς ΗδΌ. μᾶ5 αἷϑὸ Ὀδθὴ (δίζθῃ ἃ5 ἃ 
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-.16: 3») Αμζαλ, πἰςἢ δά ἀ5 ποιῃϊπρ ἴο οὔὐγ ἱκπονίεάρε, δηά, 
ἴτοτὰ ἴῃς βογηὶ οὗ ἴῃς ἙσμΑρίοσ, 15 ὨΙΡὮΪΥ ἱπιρσο δ Ὁϊ6. Τῆς Ἰἰης ἰ5 

ἃ ἵταφταεηῖ, ΟΥ ἃ ρίοββ, γῆοβε ἰδχὶ μδΞ βυῆεγεά, 5ο ἴῃαιϊ ἴῃς οτὶρίηδὶ 

ΒΕΏ56 15 20 ἸΟΏΡΟΥ νἱβὶ ὃ]ς. Αἡ 1]Ἰυδίγα το τῆδὺ ἢν Ὀδεη ἀγα 
ποιὰ ἴῃς ὨΔΌΪ5 οὗ τῇς Ἰεδοῖ ; ἴδε ρεγβίβίεπου οἵ τῇς δηΐπιδὶ, ἴῃ 

οἸϊηρίηρ ἴο ἴῃς οὐ͵εοῖ οἡ ψδοἢ ἱξ ἐλβίθῃβ ἰ[56] {11 ἴ{ 8. φἰυϊοά. 

τ ὈΪοοά, να8 γε }] κπόνῃ ἴο ἴῃς δηςσϊθηῖβ (Ηοτδος, 22. σά Ἐς. 
4176). ---- Τῆς τετηδίηάες οὗ ἴῃς Ῥδσγαρταρὰ δοοοσὰ8 ἢ ἴῃς ποτὰ 
οἵ τὴς [ο]]ονίης στοὺρβ (ομαγδοίεγζεὰ ὉΥ “άγεες . ... ,ρωγ), δῃρὰ 
ΟὈν ΟυΒΙΥ ἔοσγτηβ ἴῃ 1156] 4 σοτηρὶεῖς ῥσονεγῦ. 

1δυ͵ 16. ΕΟῸΣ ἱπεβε δ] Τΐηρσε. 

15. ὁ. ΤΈτες τμίηρβ ἀγε πενεν βαιϊδβεὰ, 
Ἑσουτ 88. ποῖ: “ Επουρῃ": 

16. 960}; τῇς θαΐτε ψοσαρ; 

ΤὨς εαυ 8 υπδαϊεὰ τ ἢ πγαῖεσ; 

Εἴσε βαγβ ποῖ: “ Επουψῆ. 

Ιῃ ν ϑϑ ἃ ηυαίγαίῃ (45 ἰῃ ἴῃς (ΟΠ]οννὶπρ στοῦ 5) τοδὺ Ὅε οὈϊδίπεά ὉῪ 
εχραηάϊηρ ἢἤτβι ᾿ἴπε, ροββίὶυ : δάδοὐ ἐς πεῦορ αὐ εβεα τοίἑὰ δαί, 

ἐἀε δαγγέμ τυονὖ ποῦν δαζεαὶ τοῦίὰ εὐίάγεπ. «δλεοὶ 5 ἀθϑου δά ἴῃ 
2 δ5 πενεῖ βδιἰ38βεὰ ; οἴ, 158. ς" Ηδῦ. χ, ζΖ7Ὰε δαγγέρ τυονεὸ ἰδ 
κι, δὰς εἰρτέρρ ὁ Τ7ὴε τυονιὸ; οἴ. ἀεῃ. τό 3ο' 2ο᾽δ; (ἢ τεΐεγεηος 
18 ἴο ἴῃῆε ἀδβίσε οὗ ἃ οὐ] άϊρος τς ἕοσ ομ]άγεη. ὙὍῆὸ σαγχά, 

ἀεβιπηρ ἴο Ὀς (τυϊτἢ]], 15 αἰνγαγβ (Πἰγβῖν ; 3γέ ἐνοῦ πεβαϑβ διε]. --- Γ(, 
τῆς Ιηἀΐδῃῃ Ῥτονευῦὺ : γε ἐς ποῖ σαϊκαῖ τοῖτὴ τυσοα, πον “4 ὀέέαπ 
τοὐ τὰ τὰς σσέανις, πο» ἀφαίά τοὐὰ αὐ “6 υΐηρ, πον τυογῖεη τὐὐὰ 

νι (ΗἸἰ ρβαάέρα 4,113}; διὰ δὴ Ατδθ. ργονετὺ (Ετογίαρ ἔγου- 

εν. 41γαό. 1ιϊ. τ. Ὁ. 61), ἴῃ ἃ Ἰοηρ ἰ᾿ἴδὲ οὗ τγϊδὰς οἵ ἰπβαῦδο]ς τὨϊπρ5, 
Ὧ45, 85 ἵνο οὗἁ 115 ἴῆτες [Πίηρβ, τυσοά ὁγ γέ, πιὰ 2ὰ6 εαγτὰ ὁν γαΐη. 
Ὑνμεῖδεσ ἴῃς Ηςῦ. δπά Αγαῦ. ργονεγὴβ οδῃ ὃς ἱταοεὰ ἴο ἴῃς Εδϑὶ 
15 αποεοτγίδίη.--- Οὐτ ργονετὺ ἢδ5 20 οἴῖςαὶ ταθδηΐηρ οἵ Δρρ]ςαιίοη ; 
ἴδ 15 ΒΡ ἃ τεοογὰ οὗ οὐβεγναϊίοῃ, νι Ὡϊο ἢ τηδὺ Ὀτοδάθῃ [ἢ 6 

ΡυρΡ}}}8 Κπον]εᾶρε οὗ ἴῃς νου]ά. 

117. Ῥαπϊελπιοηί οὗ 8118] ἀϊδονοάΐθηοθ. 

ΤΆε εγε [παῖ τροοῖκ ἃ ἐαίμευ, 

Απὰ βοοσῃβ «ἴῃς οἱὰ ἂ΄ε οἵ "(}) ἃ πιοΐδεζ, 
Τῆς τανεηβ οὗ πε νδ]]εν νἢ}} ρἱ οἷς 11 ουῖ, 
Απὰ νυ]ϊΐυτεβ υν]}] εαἱ 1. 

2Μ 
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Α ᾳυλίταίῃ, Ὀοϊῃ σουρ]εῖβ συμοηγτηουβ, ἴῃς ἤτβι τογηδιγ, ἴῃς 560- 
οπμά ὈΪΠΆΓΥ, ΟΥ ἸΕΓΏΔΙΥ- παι. ΤῊ] βογίοιϑ φυδίγαϊη, ουἱ οὗἨ ρίδοε 

ἷπ ἃ β'πηρ οἵ 54τ|οαἱ δῃηὰ ἀδϑορῦνο ἰειγαβ, πδίυγα! γ διίδοες 
ἰῖθε! ἴο ν.ῖ, ἴο ψϑίο ἰἃ νγὰβ ρεῆαρβ δα ἀδὰ 88 σοιητηθηίασυ οἵ 

δαπηοηίῃοη. --- ΤῊς 4γ}ὲ 8 ἠδιηδὰ 45 ἴῃ ογρϑη οἵ ἴδς ἐχργεβϑίοῃ οἵ 
οἐςεἰϊηρ (οἴ. ]οὉ 16 ΕΖ. 287). Τῆς τεδάϊηρ οὐδ ρὲ ἰ5Β ἴτοῖῃ ἴδε 
στκ.; ἴδε νογὰ οἵ [δες Ηϑῦ. τεχῖ, ποὺ ΠΟΙ ΠΊΟΙΪΥ τεηἀεγεα οδεαϊ- 

ἐπε, 1ὶΒ ἀουθιι ἴῃ ἕοσα δηᾶὰ τηεαηίηρ, δα [ἢ]5 5θῆϑθε ἰ5 δοῖε 

Βδσάϊγ ἀρρτορσίδῖβ ---- τἰἣς ργόρεῖ οὐὐεςὶ οὗ σέσγγες 15 ἴῃς ρδίβοῃ οἵ 
ἴὰᾷς τιοῖπετ, Τῆς γαύέπ δπὰ ἴῃς σωλίμγε (80, δηὰ υοὶ σαφάρ, ἴδε 

ΗδὉ. ἰ5 ῬΡτοῦδΟΪγ ἴο θὲ τεπάογε) ρῥἱοκεαά ουἱ ἴπ6 ἐγεβ δῃὰ δῖε ἴῃς 
βεβἢ ποί οἵ ἴῃς ᾿ἰνίηρ, Ὀυϊ οὗ ἴῃς ἀεδά (1 5. 1η5 1 Κὶ. 141} 7ετ. τό’ 
ΕΖ. 29" 397).5 Ὀϊδουεάϊεπι οἰ] άγοη τα ἴὸ ἀΐε νἱοϊδηι ἀςαίι, 
τῆοῖς Ὀοά 65 ἀτὰ ἴο 116 υπουγίςα δηά ὃς ἰοοά ἴον Ὀἰγάϑ, ἴΠ6Ὺ μ|'}} δὲ 
Βοῃοσεὰ ψ τ Ὧο ΠΙΏΘΙΑΙ στιίε8, δηὰ τῃοῖγ ροβίοη ἰῃ 5860] σι] 
τπογοίοσς Ὅς δὴ ἰηΐεσίοσ οὔθ. Τῆς νεῖβε 15 Δηὴ ὄὀχργαββίοῃ οὗ ἴδε 

Βίρῃι εβεπιδοη ἴῃ π μος τοραγὰ ἴοσ ραγοηΐαὶ δα ΠΟΥ ττὰθ ΒοΙά 
(εἴ 2233 Εχ. 2033). --- Καίζεν ἰ5 ἴῃς δά οὗ ἃ νγαϊδι-οουζβε, οἵ ἃ 
ἀερτγαββίου ἰβγουσῃ ψιϊοῆ 4 ΜΪΠΙΟΙ βἰγεατα στὰς (Αταῦ. τσαῶ). 
Ῥωμεγες ἰ5 'ἰϊτ. τοτῖις 977 “δε υμἰμγε, τιαϊ 5, ἢοῖ “γουηρ νυἱἴυτος " 

(ΕΝ. γροωηρ σαρίκε), Ὀὰϊ “τηθιηρεῖβ οὗ [ἴῃς βρθοὶθβ νυϊζαγε,᾽ ἡ ἰκὸ 

Ἴ80ὴ5 οὗ τῆς ῥζορῇῃςεῖβ,᾽" ΞΞ τε ε 15 ΟὐὁἨ Ῥγορῃεῖς ρυϊ 5, δηά 
“βρῃ8 οὗ ἴῃς ΕἸΟἨΐπι,᾽" ΞΞ Ὀεϊηρβ οὗ [πε ΕἸΟΝ πὶ ο]455. --- ΤῊΣ νεῖθς 
ἰ5 ὈΥ͂ βοῖης τεραγάβα 45 ἃ ροϊδηγς ἀρϑίηϑὲ Αριτ5 δ] Ἔερθά τερυάϊα- 
ὕοη (ν.525) οὗ ραγεηΐαὶ ἱπβίτασίοη ; Ὀαΐ οὗ [ἢϊ5 ἴΏ6ΓΟ ἰ5 ὯΟ Ὠϊπὶ ἴῃ 
ἴ!ε τεχῖ, 

18,19. Ἑουγ τυγείοτίου [ΐηρε. 

18. Τῆγεο τπΐηρα ἃσε Ὀεγοπὰ ταῦ κεῦ, 
Απὰ ἔουγ 1 ἀο ποῖ υπάετγαίαπὰ : 

19. Τῆς ψδγ οἵ ἴδε νυϊΐυτε ἴῃ [Βςε αἱν; 
Τῆε νὰν οἵ ἃ βεγρεπῖ ονεσ ἃ τοοῖ; 

Τῆς νὰν οἵ ἃ 5ῃϊΡ οὐ ἴῃς ἰῇ 568; 
Απὰ ἴδε ψγ οὗ ἃ πιδῃ νη ἃ τγοσυδῃ. 

Τῆς ἢχβῖ οουρὶεῖ 15 φυδίετγηδγυ-[ἜγΏδτΥ, ἴῃς ΟἴοΙ5 ΓΘ ἰΟΓΏΔΙΥ. --- 
ΔΒενομ »ὴν ἔφη, ᾿1ϊ. ὅοο τυονφνζω 797 »ις, οὐ τυονζφγγῖ δεγοπα με. 

4“ Οἱ. Μιαὰ ἰ. 4. ς αῃὰ τὰς ἱπιρτγεςαιίοης ἐς κόρακας, βάλλ' ἐς κόρακας͵ ΟΘεἰεος τείει5 
ἴο Ατῇϑι, τ᾿ ἐσώ. ἡδένια, ς. ἱ, ἀλὰ Ερἰοἰεῖαβ: γανεπς αἰεεένον ἐλ ἐγε: οὔ ἐᾷε ἀεαα,, Αα)- 
ἐεγεν: 4: τονῖς αμαά ἐγες: οὔ ἐλ ἐἐνέπφ. 
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--Ἶτ 5 μοϊά ΌΥ τῆδηγ Ἔχροϑίϊοτβ (Μεγοοσ 4) ἴμδὶ τ 6. ομαγδοῖογ- 
ἰδῆς ἰοϊεηἀεά ἴῃ τῃς ἴουγ τη ρ5 15 τμαἴ [6 Ὺ ἰδᾶνα το ἴσος ὈθΘὨϊηά ; 

ΟὨ ἴδε ἰγδοθίθββϑηβϑϑ οὗ ἃ βῃϊρΡ δηά ἃ ὑυἱγά 866 ἴῇς ἤῃβ ρᾶϑββϑᾶρε ἰῃ 
Ὑν Ξα. οἵ 80]. (5.1). ὙΤῖβ ομαγδοιογϑις μοὶ ἀ5 οἵ ἴῃς ἴἢσγες ἢτϑι 
ε8565, Ὀαϊ ματάϊγ οὗ ἴῃς ἰουπἢ ; δηὰ 85 ἴο ἴμε βεοοηᾶ, ἴῃοτα ψου]Ἱά 

Ὅδ ὯΟ γϑᾶβϑοῃ ἔοσ ρδιουϊατζίηρ ἴῃ βετρεηΐ, βἰηςθ πο ἴσος 15 ἰδεῖς 
Οἡ ἃ τοοῖς ΌὉΥ ἴπε ράᾶββᾶρε οἵ Δῃγ δηΐπιαὶ. Τῆς ροϊηϊ ἰ5 ταῖμοσ ἴῃς 

ποπάεγίϊηςε85 οὗ ἴῃ τΐηρβ πατηεὰ (Οεἴοτ). ΤὨδ βοδγηρ ἤϊρηϊ οὗ 
ἃ ξτεαὶ Ὀϊγὰ (]οὉ 3955 7), τὴς τηγϑίετουβ τηονετηθηϊ οἵ ἰῃς Ξεγρεηῖ, 
Ῥεποττηθὰ στμουϊ ἔξει (Οεη. 3.}," ἴῃς ρδῖὰῃ οὗὨ τῃς 5ῃϊΡ [ῃσουρῇ 
τὰς {γᾶ κ]6885 ἀθορ (ΒΘ. 14.2,7 δηὰ τῆς ῥγοογεδῖίοῃ οὗ ἃ δυπιδῃ 
Ὀεΐηρ (ψ 139᾽5}5 Εςοὶ]. 1τὖ) Ἔχοῖϊς ἴῃς δἀτηϊγαοη οὗ ἴῃς ντίζετ. 
ΑΡΡΑΓΘΠΕΥ πο τοὶ ρίουβ βεπΕτηθηϊ 15 ἰηνοϊνοά ; τῆς 5ἴΔηΖδ 15 γαῖ γ 
ἃ Ἰεβϑδοὴ ἴῃ παίυγαὶϊ ἢ ἰβίουυ δηά ρἢγϑίςβ. ---- ΟἹ ψεάμγε 566 ποῖβ οῃ 
ν, Οη τὸ λίρα “εα ἰβ 1ἴτ. ἐπ τάς ἀεαγέ φΓ δε “εα, ςἴ. 23". 

Ῥονιατ, Ῥτορεσὶν γον τυοναπ (θη. 24" Ἐχ. 25 138. η"" ψ 68... 
Οδηῖ. 1τὖ 65), πιαιτίθα (45 ἰῃ 1538.}, οσ υππιδιτὶεὰ (85 ἰῃ Οεη. Εχ. 
Ψ δῃὰ ῥγοῦδυ ἴῃ (δηϊ.). ζ 

20. Το πε ᾿ἰαϑὶ ἰΐπε οἵ ν. δὴ δηποίδίοσ μδὰ95 δά ἀεὰ ἃ ρῥτοβὲ 
εχρδηδίοῃ : .59 ἐς “λέ τοᾶν 97 απ αόμέίογεςς: “ἀξ σαῖς σπα τυίῤες 

ἀεγ »ιοιά, απαὶ ταγε: “7 ἀαὺυε ἀρρηε ποίλίμρ τουγορρ." ὙὉΤὨδ σαίς 

ἀπά τοῖρες ἀξρ νιοιρίδ ἰδ ἃ Ὠυτηοτουβ ἤρυγαῖϊνα ἐχργαββίοη οὗ ἴῃς 
ΟΙΏΔη 5 ΠΟΏ-ΤΏ ΓΑ] ἰηαΙβδγοησθ. ΤῊ δηποίδιοῃ τηΐβϑεβ ἴῃς 
Ῥοϊηϊ οἵ ἴῃς δρδοτγίβῃ : ἴῃς ἰαϊίοσ ἰ5 εσοηοοσηδᾶ ἢ τὴς νοπάστί!- 

6585 οὗ ἴῃε δοῖ, ἴῃς ἔοστῃθσ ψἱτἢ ἴῃς ϑυρροβεα πιοσαὶ οᾶγεϊ θβθῃ 685 
οἵ οπε οὗ [δε δοῖοιβ ; ἴδῃς ρίοββ ἀϑϑιιπηθ5 ἴῃδὶ [ῃ6 γοωρρ τυσνεᾶηι ἰ8 
ἀποηαβδῖο. Οὐχ σαμέσγεςς (Ἰἰἰ. σαμέεγοις τυοριαη) δὰ τυγοηρ οἴ. 
οῖεβ ου 65} τοἷ,- ΤὨεν. ἰ5 τερατάεὰ 45 ἃ ρἷοββ Ὁ Ηἰἶϊζ. Πε. 
Κδυβ5, ϑιγδοῖς, Εσδηΐϊς. αἱ. 

12. Οὐ ἴδε Μαβ. ἐβαηρε οἵ πὴ ἴο τινα (85 ἱΓ ἔτοσῃ νυ") βες Οεἰρ. ὕύγεολν 
Ῥ. 410. -1δ. ΤὮς βεοϊΐου 10} δ᾽ 8δ ἰαπάβ ἴῃ (δ᾽ πεχὶ δἴϊεγ 2449; ἴῃς οτάεσ ἴῃ 
Ά ἰὸ ὑὈεϊϊοτ. 36) πρῦν, ἴτοπι βίεπι τε σρίωξ ἐσ; οἴ, Α58. ἐἐξίμε (Πε.), παπιε οἵ δαὶ 
δηϊπη!]. ---- ἢ 25 25; (ὃ ἀγατήσει ἀγαπ ώμεναι, ἴτοτα 3π, ἃπὰ 50 “5 13)2Π, ἔτοπι 

4 Τῆς Ϊετυβαιεπι Ταγρυπὶ ἰπβετίβ, 85 ρατὶ οὗ (ἢ ουτβςε : δὲν Με τάαἱ! δὲ ἐμ οἕ'. 
1 Ψ τοφῖ8 τῆς πογὰ “ἠξἐῥ- ἰ5 ἀοιδίαϊ ; οἵ ἴῃς ἢγβι οἱ. πιὰν Ὅς δῷ ἰηϊετγροίαἰίοι ; 

ἴδε Ξεοοῃὰ οἱ. οοπηςοίς ἰ15ε}{ ἱπηπιεαϊαιεῖν τῇ ν.3., 
1 Τῆδι (86 ἴοττα ἀοδδ Ὠοὶ τρδδὴ υἱγχύπ (ΕΝ. ἴῃ 1538. δηὰ Οδηΐ.) πιδγ ὃὈς τεψαγάεὰ 

85 οετδίῃ. 
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σι ϊο ἢ (οτγ ἔτοπι 38) δ᾽ ἱποοσγεςῖῦ ττίϊεδ 15π5ης, δεν νέην (ΞΞ ἀεείν μεῖνε). --- 

16. Ἦ Ὁπὴ 7; ΟΦ ἔρως γυναικὸς, “Ἢ Ὀεΐηρ ἴΔκεη δ - τοονεαν (ςί. [α. τ 
ἡασεγέρί. οΥ Ἄΐεσλα, Ἰ. 17}, ἀπὰ Ὑ υεεοοὰ δἱ οζ τεπάετεὰ ἐτεεὶγ (οἴ. τς οτος 
οὗ ὙἼρ ἰῃ 26. 1419 Πδῃ. 10), ος ἰξ τὰς βεζῆδαρα ποὶ ἰπ (δ᾽5 Ηεῦ. ἰεχι. Τῆς 
νοσὰ βου ρμεζῃ. Ὅς οπιιεὰ (ΒΙ.)}; ἰδ τῆδὺ Ὀὲ βουῖθδὶ εχρίδπδιϊος. --- 

11. ὮἮ τῦρ', εἰδενεγε ΟἿΪΥ ἴῃ ὅεῃ. 4919, οὐ τ πο οἴ. Β4]1, ἴω 5207. 

Οἱ ἴδε ἕοσῃω κες ες. Οἷς. ὃ 83 σα, Οε5.35 ὃ 2ολ. Τῆε ρμοββί τ Υ οὗ ἃ Ηεῦ. 

δἴετῃ ΠΡν οὐδέν βεεῖῃβ ἴο Ὀς ργονεὰ ὈὉγ Α568. σξω (Πε. ᾿όελ.), Ὀαϊ τῇς ποὺπ τῆν 

5 ἀουνεω!. Ιἱ ψδ5 ποῖ υπάογβίοοα Ὀγ ἴῃς τπεάϊεναὶ [ενν. σοτηπιεπίδῖογς (πῆ 
ΒεΏοταΙ τεπάὰες ἰξ εοὐεεξέονε οἵ τσεα ξ»ε5:), πὰ νᾶ τοὶ γεαὶ ΟΥ̓ ΔΩΥ εχίδοϊ 

Αὔς. ι5. Θῦ (ἀπὰ εο ὅδ᾽ Εδβ}]1) γῆρας, -Ξ γι; Ἐ, ραγέμνε. Τῆς τεπάετίηρ 

οὐεδέοκες ἀρρεατε ἴο πανε ὕδεῃ ἄγδὶ ργοροβεὰ ὉγῪ Αδυ} νγα)ὰ (ς. α.Ὁ. τοοο), 
το Ατδῦ. .ν, θυῖϊ ἰδ Βετε ἱπαρργορῆδσλῖε. ἘἈσεδὰ γὩρι. Β[. ἔπσῖμες ἰπϑετὶς 
τδὺν Ὀεΐοτε 3ν. --- 19. Ἰἢ πιοῦγὴ; Φ ἐν νεότητι, Ξε ντο}5 (1.26.)..---ϑο. ἘΠ} πξαοι 
τ; ΘΦ ἀπονιψαμένη -- 3}. --- Βὶ. οτιϊα 5; δυῖϊ ἴῃς σΒοΙΪε ν. ἰς ἃ ρίοακ. 

231-38. ἘΟῸΣ ἱπίοϊοσβθ]ο ἐδίπρε. 
21. ὕπάες ἴῆγες τὨΐϊπρβ ἴῃς φαγὶ τοἰϊΐετβ, 

Απὰ ππάετ ἔουγ ἰἰ ςαπποῖ θεᾶγ υρ: 
22. ΑἍ ὄΞεγνδηῖ σεῃ ἢε Ὀδοοπιεβ ἃ κὶηρ; 

Α ἴοοϊ ψβεῃ δε ἰδ ργοβρετζουδ; 
23. Απ υπψοοσὰ Ψψοπιδῃ ἤδη 586 (αἱ 1451) βπὰς ἃ πυβρδηὰ; 

Α πιδίἀβεγνδηῖ νυ ἤθη βῃς ἰβ μεῖς ἴο ἢεὺ τη ϊβίσεβδ. 

Τῆς σοΟυρ]εῖβ δῖα ΔρρΑγθΉΕΥ ἴΈγηΔΙγ. ὙὍὙῆΕ ἰοῆς 5εὸπὴ5 ἴὸ ὑὲ 
Ὠυμηοτοῦβ ΟΥΓ ΜὮΪπβίοδὶ : τς δαγίῃ ἰ5 βδά τὸ δοϑίογ (ογ, ἡενιὀἰ) 

ὑμᾶσ τῆς ἱπίοϊογδῦϊς Ὀυτάδη οὗἨ [6 Ἄμαγδοῖοτβ παιπιεὰ. Τῆς 

ΕΧΡΓαβϑίου τΔῪ Ὅς ἰδ κα (Ὀὰϊ 655 Ῥσοῦ Δ ὈΪγ}) ἴο πιθαη ἴμδῖ Ὁγ ἴδε 
οὔδηραβ οὗ ἰοσΐαης μετα ἀεβογρεὰ τῇς τόσα] ογάει οὗ βοςίεϊυ ἰ5 
βυννετῖεά. ΤΕ ο4565 οἰϊε γε 4]} οὗ ρειβοῃβ οἵ γεϊδινεὶν ἰηίο- 
Τίοσ Ρροβίοη ψῆο οοπῖς ἰπῖο ρον, δπὰ ἴῃς ἰῃῃτηδίίου ἀρρεᾶῖβ ἴο 

Ὁς τπαᾶῖ ἴΠ6Ὺ τὰ ἴμεῃ εἘχοαβϑίνοὶυ ῥγεϊεητίουβ, διτορδηῖ, δἀπὰ ἀϊ5- 

Δρτοαδῦϊε ; ἰξ ἰ8 ΠΑΤαΪγ ῥσοῦδο]α ἴπαᾶὶ ἴῃς ντὶῖοσ νὰ 50 Ὀϊτῖοῖ ἃ 

οοηβοσναῖνς [ῃδὶ ἢς νίενγεα νυ] ἢ ΠΟΙΤΟΥ ΔηΥ ἀερατίαγε ἔτοτὰ οϑίδῦ- 
Ἰἰβῆςα τυ]εβ. ὙῊΣ ἜΧΔΠΊΡ]65 ἀγα ἰΑἰςο ἢ Ἔα! ἔτοτῃ ἴῃς ἴνο βοχοβ. 

- ΤΒε τεπάετηρ ,ηγ, ὁπ ἀεοοερρΐ οὐ, ἰπδιοδα οὗὨ ψμαῖδρ, 15 σεῖς ἀπὰ 

ποῖ Ααυἱΐα δοουταῖΕ. Τῆς νοτὰ “εγυαπ (οτ, φσάσυξ) ταν ἀδηοῖς δὴ 

ΟΠοοΓ οὗ Πἰρἢ ταῆὶς (Ἰκε Ζίιατι, τ Κ. 165), νῦο, βονενοσ, ἰ5 ἔα 
Ῥεηθδῃ ἃ Ζέηρ, βυςῇ βϑυάάδη εἰεναϊίοηβ πανς δἰνγαγβ Ὀδδῃ οοπι- 
το ἴῃ ΟἸεηῖδὶ ἰαπὰβ (ἔου Ἔἐχαῖηρὶς, ἴῃ6 Μαπηικ [παῖ ἰ5, ϑῖδνε) 
ἀγπδβὶν οἵ Ἐφυρί) ; 86ε ποῖδϑ ου τἰὖ 10}0.-- ΤΉς ἴογηι “οὐ (Ηεἷ 
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παδα]) ταεδῃβ, ἰῇ ἴῃς ΦΑΙΪ Ὠδιταῖίνε ᾿ἰτεγαῖυσε, ἃ ῬΟΓβοι Οὗ ἰοὺ 
ξιδάς, 5830! (2 8. 3), οἵ ἰῃἰ6]] δου} (17 ), ρετμαρ8. 150 
(οἴ, τ 85. 25) ἃ Ὀοοτιβῃ ρεΐβοῃ ; ἱπ Ῥυορῃεῖις ντὩρς 115 5β:ρη!ῆ- 
οΔἝοη ἰ5 τε ζίουβ δηὰ οἰῃίςαὶ (Πι. 32 ΕΖ. 1.35 158. 3253), ἰπ τῆς 
ἀενοϊοπαὶ ᾿ἰτεσαΐαγε 1 5 υϑεὰ ἴῃ ἴῃς β6ηβε οὗ “ υηροῦϊγ " (Ψ 14' 
1} Ἠετα, 45 εἰβονῆοτε ἴῃ τῆς Νβάοπι Ὀοοῖΐκα (7]οὉ 4.5 305), ἴῖ 
ΔΡΡεᾶγβ ἴο Ὀς ετηρὶογεά ἰῃ ἴῃς ἱπιεἰἸδοῖυαὶ βεηβϑεο. 7 2γοερῥεγοις, 
τιῖ, ἐς με (οτ, σα βε41) τού ὀγεαά, τ-- ἐς τυεα (αν. ---- ζὐπεσοοεά, Ἰἰν. 

λαϊεα, ταὶ ἰ5, ἰὴῆς οδήεςϊ οὗ ἀἰ511κ6, οἵ, ποῖ ᾿κεά, ποῖ Ὀεϊονδὰ 

(δῃὰ 80, πεδεῖγ, ποῖ αἰϊγσδοῦνς) ; [ἢ ἴετπὶ ἰβ υϑεα οἵ δῃ υη]ϊονεὰ 

ψἰΐε ἴῃ Οεη. 2οἷ 5 Ἀι. 2155, Πεῖε ἴδ πηθᾶῃβ ποῖ οαΐσες (ἘΝ.), 

Ὀυϊ 5: ὩΡΪΥ κηπσήγασεδυε, τησοωράξ, δὰ ἀδβοσῖθεβ ἃ ψοϊηδὴ ᾿ῇο 

μᾶβ Ἰοὴξς τεπηδϊηθα υὑππιαιτίεὰ, ἀπά ἢδ5 [6]: ἴῃς ἀΐϑρταος οἵ ἤεσ 
Ροθοηυ (ΗἰΖι5). Τῆς σουρίεθῖ ΞΌΡΡΟΒ65 ἃ 506] ἴῃ πῆς ἢ ἃ 
ὙΟΙΏΔἢ 5. ΡΕΙΒΟΏΔΙ Δ ΓΔ ΝΠ 655 οηϊογοα ἰῃἴο ΠΟΙ σῃδης685 οὗ πηλΓ- 
τίασε, ἴῃ πἢϊο, τ[Πδϊ 5, [οτος ννὰ5 γεεάοσω οὗ οδποῖος ἴο ἴδε τηδῃ ; 

τὴ 5 ἀρρδδασβ ἴο βάν Ὀδεὴ ἴῃς οᾶϑ6 ἴῃ οἱ, ὑσε-τηοῃδσγοδίοδὶ, [ϑγαεὶ 
(6εη. 29} 7ὰ. 14. 1 8. 255), δηὰ ἴῃ τε Οτεεῖ ρεσοὰ, ἀουθῖ]εβ5, 
ςοπϑβιἀδσδῦϊες ἐτεεάοτα οχίβιεα." --- ΤΊΘ ἴογτλ ἀσηα ἰδ ὉῪ ϑοπλα 
(Παῖδες ω.) υηάετβιοοα ἴο πηεδῃ αὔνογεεα (Ὠϊ. 24... Βυϊῖ ἴδε 
ὍΜΟΙΑ ΠΟΘΕΙ͂ ἢδ5 [5 βεη56ὲ. ἠἤαγεά (ἴπαὶ ἰ5, ἀ15}1Κ6) οὐ τῇς ρᾶτὶ 
οὗ ἴδε δΒυβθαηά ψ48, υμάδν ἴῃς αν, ἃ στουῃά οὗ ἀΐνοτος, Ὀυϊ τῃς 

ἀϊνοτοοὰ νοϊθδῃ ἰβ Ὥθνεσ οα]]6α Ξἰμρὶν σμε λαλεά (ποῖ ἴῃ 188. 
60). Μοτδονεσ, ἃ ἀϊνοσοθὰ πψοϊηϑδη νγὰβ ποῖ ὨδΟΘβΒΑΤΙΪΥ 2έγεθηα 
ἐησγαία ἴο οἴμετιβ [ἤδη ΠΕῚ (ΌΤΤΔΕΓ Ὠυβοδηα ; ἴῃς Ἰᾶνν Δ] ον ἢογ ἴὸ 
ΤΩΔΙΤῪ ραΐη, δηα βυςῇ ἃ βεσοῃὰ τηδιτίαρε που]Ἱὰ Ὀς Ἰοοϊςε ἃ ου ποῖ 
85 βυνογεῖνε οὗ ογάεσ οἵ οἴϊδῃβίνε ἴο [6 σοπη πο 5656 οὗ Ρῥτορτὶ- 
Εἴγ, Ὀυϊ 45 Ὡδῖυγαὶ δῃηὰ ρορεσ. στῖ. σα ἀσέλεαὶ τυοριαη, 17. «᾽ξ 
οὐϊαίμ α φοραὶ ἀμεδαμαῖ ἈρΡΡδατβ ἴο υηάεσβίδη ἴῃ 6 ἴδστη 85 --- “ἴς- 
ἀξεί, ---- 7. ἀεῖν ἴο, τμαῖ ἰ8, ἱΏΠ6 Π 5 ῥτορεγίυ, δηὰ Πειβεὶ Ὀξοοπιοβ 

8 τη ϊβίγεθθ. ΤῊΘ νεσγῸ ΤΊΔΥ τηθδῃ σωῤῥέαπε;, ἴῃαϊ 15, ραίηβ ἴῃς ἔδνογ 
οὗ ἴῃς Ὠυβραπά, δῃὰ ἴῆυβ Ὀδοοπγδ5 ἴῃ 6 γ6 8] τη βίγοβϑ οἵ ἴῃ6 ἤουβ6- 

Ποϊὰ. Βεΐνεεη ἴῃεϑθε ἴ7ἴὸο 56 565 οἵ ἴῃς νϑιὺ ἰΐ 8 ποῖ δᾶϑυ ἴὸ 
Ἄοδοοβε, Ὀυϊ Ὀο[ἢ ρῖνε ἴῃς 84π|6 βΈΠΟΓΑΙ τηθδηΐηρ ἴοσ ἴῃ 6 οἾδιι56. -- 
Ιη τὰς ΟΤ. ἴδανν ἴῃε ἠεχὶ οὗ [ἴῃ ἱπῃεπῖβ, ὑβυ8}}Υ [86 5οη (Πῖ. τ", 
«εἴ, Οςἢ. 21.}), δηὰ (ἰὼ τῃε ἰδῖε Ἰερ ϑ]αϊίοη, Νὰ. 275), 16 ἴῆετε νεγα 

Φ Οἱ. Μοοτε, )μάρες, οι 7υ. 14] 8. ; Νονν. “γεῖ. ᾧ 27. 
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ΠΟ 80ῃ, ἴῃς ἀδυρδίοῦ ; ἴῃ Ἰαΐθ {ἰπ65 ἃ πηδῃ ΟΥ ΨΟΙΠΔΠ ΠΊΔΥ δᾶνα 
Βαὰ τὰς ἸΙεραὶ τίρῃς ἴο ὈΘαυ δῖα Ῥυορεγγ δὲ ρίθαϑυτε (οἷ. [οὉ 42:5. 
Ιῃ τῆς ῥγεϑεηϊ σᾶβς, ἰἔ τῇς τοηάδεγίηρ ἐς ἀξίγ ἐσ Ὀε οοττεςῖ, ἴδς 
ῬΙΟΡοΓΥ- Βο]άοσ ἰ8 ἃ νοϊηδῃ, ἃ οᾶβε ῃοὶ σοηϊοτηρίλϊοα ἰη ἴῃς ΟΤ. 
Ἰερίϑἰαϊίίοη (ἴῃ Να. 27} (ἢς Βείγεϑβ τηυϑί ΠΊΔΥΤΥ ἃ τηδῃ οὗ ΠΕ οὐσῃ 
τπῦς, το ἴδῃ Ὀεξοοηλεβ ἴῃς οὐηεσ οὗ ἴῃς Ῥτορειγ), ἢοσ ἀο νεὲ 
Κπον ψθδὶ ἴῃς ρῥσορεῦγ-τριῖα οὗ [5γδθ ϑι ποθ ασα ἰῃ ἴδς 

ἔουγῃ, τηϊτά, δηὰ βεοοηὰ Ἵδηίζυσίοβ Β.Ο.; ἰῃ ἴῃς Βοπιδῃ ἰαν ἃ 

ψοϊηδῃ σου τηᾶκο ἃ Μ]}}, δη ἃ [ἢ 5 ἐγθεάοτα μδὰ ποῖ ἱπαρσγοῦδοὶυ 
οτερὶ ἰηῖο 1 ἐννίϑιι ϑοοίεῖγ. ϑες ποῖθ οἡ 175." 

924-28. ουΣ Οὐΐηρε {16 Ὀπί τῖδθο. 

24. Ἐουγ {δῖπρβ ἴδετε ἀγα, 51:18]}} ἰῃ ἴῃς εασῖα, 
Βαϊ γεῖ ἐχοεςεάϊηρὶν οἴενετ: 

85. Απῖϑ --- ρεορῖς ποῖ βίσοῃϑ, 
Υεῖ {86 Ῥσγεραζε {δεῖς ἰοοὰ ἴῃ βισηπιεσ; 

26. «λαράανε: ---- ἃ ῬΕΟρΡΙε ποῖ τιϊρῖν, 

Βαϊ [8εΥ τραῖκε τπεῖγ μουβ65 ἴῃ (Βς τοοῖκβ; 
27. 1,οουϑῖ8 --- ἴεν μαννα πὸ Κίηρ, 

Βαυῖ {86} τιλγοῖ 41} ἴῃ σης; 
28. 1 1ζατάβ --- ΟὨ6 τηᾶν Ὀ6 ρταβρεά ἴῃ ἴῃς μαπάς, 

Υεῖ ᾶτε ἴδεν ἴῃ Κίπρϑβ᾽ ραΐδοεβ. 

Ὑογιδιγ. 9:14}} δηΐπι4}5 ψ οἢ 5ῆονν σοηϊπνδηος δηὰ 511}. ΤΈς 
Ῥτονετὺ ἰ8 βίαν ἀδβοτρῦνε οἵ ἴῃς ὨαὈϊ 5 οὗἩ ἴῃς δηϊπιαῖς, ἃ ὈΪϊ οἵ 

πδῖυγα! Ὠἰϑίοσγ, ἱτπουϊ Ἔχργεββα τεΐεγεηος ἴο Πυτηδη ᾿ἰΐδ, Ὀὰϊ ροῖ- 
Βᾶρ5 ψῖῖῃ τῇς ἱταρ!εἀ συρρεβιίοη τμαΐ ϑυσοαβθβ ἰ5 ποῖ σοηδηξά ἴο 

Ὀίχηεβα ; οἵ. Ατίβίοι!ς, αὔρα πέσ, σὰρ. 1. ---94. Ὑῆθ ἀυπῖθες 
ρων αἴοῃς ἰ5 φίνεη, ποῖ ἴῃς βδβαυθηςς Ζάγές.. .. ρων; ἴὰς νατγία- 
Ὁοη ἰ8 Ῥοβϑί]Υ Ρρυγοὶν τῃοϊοσίοδὶ, ἴῃς ῥγδαϊοδῖοβ ἰῷ ἰῇ ἴνο 1ἴπ65 

Ῥείη δηϊπιμεῖίς, ποῖ, 45 ἰῃ ν." 18 51. 5. ΘΥ̓ΠΟΏΥΤΩΟΙΙ5. --- ΣΦ χεσεάϊησίν 
εἶνε, ἴϊ. τυΐφο, ἐπ άοτυεαὶ τυῖζὰ τυϊράονι, Οτὶς. : τοίδεν “λαη ἐλε τυέεε. 

--25. ὅ8εε ὑοῖς οὔ 66. Τῇε νογὰ φεοῤάσ, μετα δηά ἴῃ πεχί ν., 
ΔΡΡδᾶῖβ ἴο τείεσ ἴο ἴῃς ἰηΔυβίταὶ οτραηϊζαϊίοη οὗ ἴπε δηϊπιαὶς ἰῃ 
αυεσῦοη. ΤΠ ἱπεπιδίίοῃ ἰ5 τμδὶ “πᾶς ΙΔγῪ ᾧρ ἴῃ ἴῃς βαγατμεσ {Πεὶγ 
Ἰοοά ἔογ πὲ σἱηῖεσ. --- 96. Τῆς “λαῤλαη, 45 15 Ὡοῦν ἀρτεεὰ Ὁγ ηδῖ- 
γα] ϑῖ5, 15 (ῃς ϑγτίδῃ ἀγγαχ, ἃ 5.2 4}} ρασῃγάεσγιη, νυ Ὡς Πἷνεβ ἴῃ 

οτανίςςβ οὗ τοοκβ8. ΤῊΪ8 παδὶῖ (πη Ποηπθα μεῖς δῃὰ ἴῃ Ψ το 4) 

4 Εοτ ἴδε Ταϊπιυάϊς ἰανε οἵ ἱππετίίδπος Ξεὲ ϑαόα δαίάγα τῶοά (οἴ, Ζχανα 50)). 

Ἔ 5ες Τηϑίγαδπι, ἰῷ δγυ οΥ Μ ετέ. Ῥαΐ,; οοά, Δδέδίε Απένιαξε:. 
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5. ῥίοοῦ δὲ ἴΐ 5 ποῖ ἃ “'σοῃγ (οἵ, σοῃΘΥ),᾽ ἴμαΐ 15, τα 1. Ιἐ 
γγᾶ5 ΘΙΤΟΠΘΟΙΒΙΥ Ξβυρροβεά (1κν. 1τὖ Πῖ. 147) ἴο οδενν ἴῃς ουά, ἀῃ 
ἰῃήδγθηος ἔἴτοσῃ ᾿ἴ5 ὨδΌϊ οὗ τηονίηρ [15 ͵νν5 Ότα 5146 ἴο 5146. --- 

27. Μανρελ, 'ἴϊ. σο ον. 727π γαπᾷς, Ξε ἐπ ογάογν αγγαγ. Ιῃ ]οοὶ 
1 [ΟἿ ϑρδοίεβ οὗ Ἰοουβῖὶβ ἀτὸ πχεηϊἰοηθά, οὗ πνϑϊοῃ οἷς (Ηεῦ. 

αγόελ) ἰδ ἴῃς βογτί ἤδγε πδιηθὰ ; ἃ νἱν ἃ ἀδβοτρέοη οὗ [πεὶγ νᾶγ- 
ΕἴκῈ ἃιτὰν ἰ5 φίνδη ἴῃ 70εὶ 2 (ςΐ. [ὰ. 6ὅ Τοῦ 29). Ιη τῃς ΟΤ. Ἰερ- 
᾿ΙδΙατίοη Ἰοσιιδῖβ ἅτε “οἰθδῃ" (1εν. εἶ, οἵ. ΜΚ. τ)." -- 238. Τῆς 
ἰουτῖῃ δηϊπιαὶ 15 Ῥυο Δ ΌΪΥ ποῖ τῆς σσσήρεν (ϑ8δά. α..), οὐ ἴῃς σέ 
(ΑΌεη ΕζΖεγα α4.), οὐ ἴῃς «ῥέεν (Ινὶ, Παἴῆετ, ΑΝ.), θὰ τῆς σαν 

(στ. 1[μαἴ. ἀδηὰ τηοάδτῃ οὀχροβίϊοτβ σθῆθγαὶγ). Τῆς ἢγβὶ ΠἰπῈ τρΑῪ 
Ὀε ἰταηϑ]αῖοὰ (ΚΝ. σα) : φλε ἤεαγά τεἶσός τοίδὰ τὲς λαμπάς, Ὀαῖ, Ὧ5 ἴῃ 
ἴπε οἴδεσ σουρ]οῖβ ἴῃς ἤτϑι [ἰπῈ ταίδιϑ ἴο ἴῃ δῃΐπ18}᾽5 ΘΔ κῃ 6585, 1 

5 ὈειζοΓ ἴο τοηάου: 2ός σαγα ἑδσι, »ιαγεδὶ ργαςρ, οὐ, Ὁ ἃ σβδῆρε 

οὗ νονεἶβ, γῶν δὲ ργαςῥεά. ὙὍὈδα ἴογτι ρίνθῃ ἀρονε: ἤζαγαϊς εἴς., 
5 Δϑϑι ]αϊθα τὸ τπᾶὶ οὗ ἴῃ 6 ῥσγεσθαάϊηρ σουρ]οῖϑ. --- Τῆς [ἰζατα᾿ 5 
ὨδΌϊ: οὗ πιμηΐηρ ονὸσ ἴῃς νγὰ}}5 οἵ ἤουβ6β, ἰῇ ρυγϑοαὶϊ οἵἁ ἰοοά, ἰ8 

6] Κηονη. 

239-81. ῬοῸΣ εἴαίοὶ Ὁπΐηρη. --- ΗΘὉ.: 

29. Τῆτες τπίηρβ ἴπετγε γε οἵ βίδϊεὶῦ βῖερ, 
Υςα, ίουν οἵ 5ἰαϊεῖν γαϊϊ : 

20. Τῆε Ἰίου,, πυϊρμεϑι οὗ Ὀεαϑβίβ -- 

Ἧς τυγῃβ Ὀείοσε ἢο ἔοβ; 

41... ᾿ ; ἴδε δε-δοαῖ; 

Α Κίησ Ἢ ᾿ . 

29. Οὐδίεγηδιγ-ἰοσηατγ. ΤὨς ἔοττη τεουσβ ἴὸ [με βεάιεπος ζλγές 
εν οι, ἴδε ἴνο ᾿ἴπ68 οὗ [πἰ5 σουρ]εῖ Ὀεὶηρ βυποηγιθουβ. ΤὨα 
οΠμαγδοϊουβῆς ἴδοϊ ἰβ ὩΟΌΪς οαττίαρε, Μ Ὠϊ σι, ἰῺ ἴπ6 οᾶ56 οὗ ἴδε Ἰίοῃ, 

ὶ5 δϑϑοοίαϊθα ψἱἢ ρόνοσ, δηαὰ τη 5 ἰαϑὶ 18 ὑτο Δ Ὁ ἴο Ὀς ἀπάετ- 

βἴοοά ἴῃ τῃς οἴμεῖβ. Τῆς ρῥτονοτὺ ἰ5 δὴ δαυηϊσίηρ τοτλαγκ, ψίϊπουϊ 
ΤΉΟΤΙΑΙ οἵ τεϊρίουβ βυρρεοϑιίοη. [τι γε φορά (οτ, ἐχεεζεη) πὶ τ 

(ογ, νμαγελ), ἀριᾷ αγεέ φοσά ἐπ ραΐ (οτ, ροίμφ). «δέκ οσσυτβ ἰη 42 

5᾽ τ65, ραί ἴῃ 28 412 τοῖ- 80. Θγποηγταουθ, ἰογηδιγ- Ὀΐπατγ. [μ|. 
4 »πρὴδν ογέ αριορρ' δεαείς, δῃὰ ἐμγηῖς πο ὅσες ὀφζίογε απγίδηρ. 

Τηΐβ ἴεστλ ἴον ἤσμ ἰβ ἰουπὰ εἰβενῃεσε οΪν ἰῃ 154. 4205 ]οὉ 41} (1ὰ 

4 8εο Τηϑίγ. Ῥνοοά. Α ἀεβοτίριίου οὗ ἃ γεοεπὶ ἱαναϑίοῃ οὗ ἱοσυϑῖς ἰ5 χίνες ὉΥ 
ἸΤμοπιδου, ζαμαά ἀκα δοοί, ἰϊ. το2-τοβ. 
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ἴδε ἰ1ϑ8ὲ ραββδαρε ΕΥ̓͂. ἢαβ ἱῃοοσγεοῖν οὐδ ἤν»). ---- ΤῊς πογὰ στε 
υϑεὰ [0ΓΥ ὀεασᾷς σΟΙΏΤΟΩΪ 5ἰρηϊῆεβ ἀοπγοϑιὶς δηΐ παῖς 85 ἀϊϑεη- 
δαϊδῃςα ἔτοπὶ νυ] δηΐπλαὶα (Οεη. τ᾿ [δν. τὖἶ Ψ 148}, ἘΝ. “αΔ), 
Ὀυϊ ἰῃ Ροεῖίοδὶ οἵ εἰεναϊεἃ δηὰ ρηοχιὶς 5Ξιγ]ς 15 ϑοιπειίπηευ 
επιρ]ογδὰ ἰοσ δηΐπηδὶβ ἱἢ ζεΈποσαὶ (ΕΖ. 8} 158. 20" αὐ.). --- 31. Τῆς 

σουρίεῖ δηυϊηογαῖεβ ἴἴγοα Οὔ͵εοῖβ (50 νι μὰ5 ἴνο οὐγεςῖ5), οἵ 
ἩΠΙΟὮ ΟἿΪΥ ΟὨς ἰβ8 οἶδά. Τῆς ἤγβι ὀχρτγδββδίοη (οτηϊττεα ἀρονε) 

ΔΡΡΘδΙβ ἴο ὃς [1ἰι σίγαξα (οτ, γίγίλεά, οτ, ἐονιῤγέετεα) αόοιρ 1ἀε 
ἐοέπο, δηὰ Ὧ45 Ὀδδὴ υπάετοιϊοοά τὸ Ὀς ἃ ἀεδοσρἤοη οἵ 5οπὶς δηίπηδὶ, 
85 ἐοεξ (80 411} [6 Αης. Κη88., ἐχοερὶ εποεῖ. Οὐκ.), ἔτοπι [15 νδϊ- 
Ἐκε βἰπιῖ, οὐ σαρής (ϑαδά.), οὐ ργεγλουνμά (εη. Οτκ. Ικἴἢ. ΕΥ. 

41), 85 Ὀδίῃρ ὨΔΙΤΟ ἴῃ ἴῃε Ηληκβ, οὐ ξεόγα (1ἀο}{), ἴτοτὰ 15 
εἰτάϊηρ 5: Πρε5, οἵ τυσγάονεε (Οε5. ἃ. ΕΝ. πιᾶγρ. α4.), 5 δοοου- 
τεὰ ἔοσ Ὀδι]ςε (οἵ, ]οὉ 39,55). ΟΥ̓́ ἴδεβε στεηάεγίηρβ τυσγλογτς 
5115 Ὀεδὶ ἰῃ τεβρεοὶ οὗ βίδιε!ηθββ, Ὀαϊ ἐρωξ δα5 ἴῃε Ὀεϑὶ δηςίςηϊ 

ΒΌΡΡοτι. [Ι{ τὴϊ]5 ϑθῆβδε Ὀε δαάορίεὰ ίοσ ἴδε ἢἤτβὶ νογὰ οἵ ἴδε 
εχργεββίοῃ, ἃ σβδηρε ἰῃ ἴῃς (οἰϊονίηρ στοὰ φίνεβ ἴῃς τοδαϊηρ: 

2“ὲ εοεξ ἄγη ἀϊΐνιδεῦ τ (οι, λολάίηρ ἀὶς ἀεαά ἀΐρὰ), οὐ Τὰ 
2γομαδν εἰκῤῥίηρ «οεξ. Τῆς Οτῖς. 8115 ουὐὐ τὴς ρῥἱοῖυτε: δᾷς ορελ 

»ιαγελίήηρ ὀγαυεῖν σγιοηρ ἀΐς ἀσης. -- ΤῊς ἀσ-ροαί ἰα ἴῃ6 ἰεδάεγ 

οὗ τῆς βοοὶς (Οτκ. δάάβ: τοὰσ ζαάς “6 οεξ). ΚΟ. Ῥδῃ. δ' 
(πβεσο, ονανοσ, ἴῃς ΗδφΌῦ. τέγη 5 ἀϊετθηϊ). ---- ΤῊς ἰδὲ οἷδυβε 

τεδάβ: σηδ ὦ ἀΐρηρ σέξῶνι τοὐὰ λένε (οτ, ὉΥ ἴᾷς οὔδηρα οὗ ἃ νονεὶ, 
διὲς ῥεοῤίν), ἰὼ νος τς νοτὰ σόξεηε 18 ἀπιητε}]} Ὁ] 6. Οτκ.: ὁ 
ἄίηρ τοὴο ἀαγαηρμές ὦ ῥεοῤίῥ (ἴῃμαὶ ἰ5, βἰδηῃ 8 ἃρ ἴο δαάάγεββ ἃ 
ὩδίϊοΏ) ; [,Δ1.: ποῦ ἐς ἐλέγεέ α ζίηρ τοὴσ ἐαπ γέσίε’ (ΞΞ «Ιανπα μ᾿ 

αἀραΐίποῦ ἀΐνε (ἰῃαὶ 15, ἴὴῆς ροαῖ) ; ϑιδά. ΕΝ: “6 ἀίηρ ἀραΐμεί 

«οὐονῖ ἑἦεγε ἴς πὸ γίοίηρ τῷ. Τἤσβα το πάθυῃρβ ἃσα 4}} σταυητγηδῖ- 
ἰσδὶν ἱπιροβϑὶῦϊθ. Οἰδεῖβ (6 εβεη. δ. σα) ἴακς σόξῶνε 85. Ῥρυτὲ 
Αταθὶς, δηὰ τοπᾶάου: 4«0ὲ ἀέμρ τοὴσ ἀας σωφλογὶν [σ εαὔ ομΐ τἀ 
λἀοφί; Ὁυϊ τὰς εἰηρ]ογιηςηῖὶ οὗ ἃ ἰογείρῃ ἴεστη, ἴοσ ψὩϊο ἢ; ΗΘὉ. δά 
8ῃ δαυϊναϊεηϊ (2 5. 205), ἰ5 ἱπηρσοῦδῦὶς. [Ἅὐπεηβίείῃ : Ατπρ Καὶ 
ἦσες, ἴῃδῖ 15, οὔθ ψῆο ἄο65 ποῖ βἰδηὰ 51}}} οὐ ῥάᾶυϑ8ςε ἴῃ 5 σάγεεγ οἵ 

ςοηφααβῖ. ---- ΕΑΙ]ΠὩρ ἃ ἠαῖυγαὶ 5εηβε ἴῃ ἴδε ΗδΌ. ἜΧρτοββίοῃ, ἐτηεη- 
ἀδίοῃ οὗ ἴμε ἰεχὶ μᾶ5 Ὀδδῃ τοβοτϊεὰ ἴο. Αβ ἴδε [εννβ, ἴῃ ΤΑ]: 
τιυάϊς {π|68, Βοπ πλ65, ἴο ἀνοϊὰ φῥτγοίδηδιίίοη οὗ ἴῃε ἀϊνίῃε πᾶπις 

δλένι, βαὐδεταϊεα ἃ ζ ἕοσ 115 ὁ, Ηἰιζὶς μεῖς τοδὰβ.: ὦ δέμρ τοῦὰ 
τυλονι Οοά ἐς; Ὁσῖ ἴῃς τεϊ!ρίουβ Ἔχργεββίοῃ 18 ουΐ οἵ ρῖδοε ἰῃ τι ῖ5 
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βετῖεβ οἵ ῃοῃ-τεϊσίουβ ἰεισαβ. Ὦγβ.: 5 ξἰμῷ τοῖϊὰ τυλονε ὧγὸ 
τἀλοωσαπάνς; Βίοϊς. :. ., τοὴσ τίαπάς εἴ 79» (1ἀεὲ ῥγοίεεδίον 97) λὲς 
2εορίε. ---- Ἠαϊένγ (Μέλαηπρες, Ὁ. 123) τερατὰβ αὐξῶνε δ5 ἴῆς δῆς 
οὗ δῃ Αταδίδη ἀεἰϊγ (ζαυ»), Ὀαΐ τῆς Κίηρ νῆο πδὰ ἴδε βυρροτῖ 
οἱ Κδυπὶ πνουϊὰ Ασα ϊγ Ἔχοῖϊϊς ἴῃς δάπιϊγαϊίΐοη οὗ δὴ οἷά [ενιβα 
δυοιγῖδι. Οείρεν (ὥεελνί, ὑρ. 61 81.) ἴακεβ ἴξ ἴο Ὀς ἴὰς δηῖϊὶ- 

Μδοοδῦθδῃ πἰσηρτγίεβὶ ΑἸοίπηυβ (τ Μδο. γ᾽ 5 οὐ δ᾿ δ 705. 4π|. 12,9, 
7; 12, τὸ, 6), Βεζε ἰγοηιοδὶὶν ο]16 “ Κίηρ," ἃ |ς ἴο νῃϊοῆ ἢς 
ῬΟΞΒΙΌΙΥ ἀβρὶγεὰ ; τῆς ἰπιγοάδυςτίοη οὗ ἃ ρειϑοηδὶ ἤᾶτῆς, βονένεσ, 

πῃ τῇ ϊβ 5616 5 15 ποῖ ψῆδὶ γε βῃουϊὰ Ἴχρεοῖ, δηὰ ἰἢς τεΐεγεηος ἴο 
ἴδε Ζίαρ 15. ΟὈν] οι} Υ ἠοὶ Ἰγοηΐςαὶ, Ὀυϊ βετίουβ. δ᾽ ὲ οϑῇ ΟἿΪΥ 8υτγ- 

ταῖβς ταὶ Ζέηῦ διὰ σόξωρνι ἂτὲ σοττυρίοα ἔοσταβ, ἀπά ἴπαὶ τῆς οτὶρ- 
παὶ εχ τείειγοὰ ἴοὸ ἴῃς τηδ)δϑιῖς τΐθη δηὰ πηονοιηδηΐ οὗ βοπς 

δῃϊπιδ). 

Ιη ν- 58 τῆς τεϊταάϊς ἴογαι 5 ἰδοκίηρ, δηά τῇς Ἐχργεββίοῃϑβ, 

του αυδίηῖϊ, τὲ ποῖ δυϊηογοῦβ οὐ ἱγοηΐοαὶ. [Ἃ}ἡη ἴῃς ῥγεβεηῖ 

βἰδῖε οἱ τῇς τοχὶ ἰξ 15 ἱπῃροβϑί δὶς ἴὸ 840 ψβεῖθεῦ ἴπογε 'νγᾶ5 οτὶρί- 
84} (45 ἴδς )»γ οὗ ν. 3 ἀρρεᾶϊβ ἴο βιιρρεβῖ) ἃ οοπῃςφοϊίοῃ Ὀεῖνγεεῃ 

ἴῆς ὕπνο νοῖβεββ. ---ὃΞ52. Ηεῦὺ.: 7. ἄοῃ. .. ἐμ ἐχαξδηρ 1ἀγεο,, 
ἀπά {7 τάοιε λαφσέ φίαππμε -- λαπά τ νιοιά. Τῆς οὐἰεὰ ποσὰ ἰ5 
αϑ0α}}γ τεπάογεὰ ἀσο ἀεζεα γοοϊελέν (οτ, αν γρολ), Ὀὰϊ τιῖ5 

8656 ἰ5 ἑουηὰ πονἤετε εἶδε ἴῃ ΟΤ'., δηὰ [5 ἀουδιί] ; τῆς ττδη5]4- 

τοη δοιρά εὐἱ (ἘΝ. α..}) ἴον δέαημδα ἰβ Ῥροβϑβί ες οὐἱγ ψβεῃ τῆς 
ςοηῃηδοϊοη βῃονβ ἴμαὶ τς ῥἷδῃ 8 εν]. Βείοτε ἀσημα ἴδε νεσγῦ ὧσγ 
ἷδ ΠΟΙΊΓΊΟΙΙΪΥ ἰπμβοτῖθα. Τῆς 8εῆθε ἴπυ5 ΟὈϊΔϊηοά ἰ5: “ἴ του 

Ἔχδιτεϑῖ τΠγϑοὶ ἴῃ τηεγε (ΟἿ᾽ οὐ ΌΥ ἀε! Ὀδγαῖα οἰδη,᾽"" οσ, “1 ἴπου 
διῖ (οο] 5} ἴῃ Ἔχδϊτηρ ᾿πγϑεϊῇ οὐ ἴῃ ῥ᾽ δηηίηρ," οτ, “ { τποα τὶ ἴοοἹ- 

Ἰβῃῖγ εἰδϊεὰ δηὰ ρἰδηηεβὶ ον], οσ, “1 του τὶ σοπίοιρΌΌ]ε, ἴτ 15 

ὉΥ Ὀοαβίπρ ; δηά ἰ{ ἴβοὰ δὲ νῖβε (Ξ-Ξ- ρίαπμηεϑὶ μι ]]) " -- “τῆδη 
Ῥτίεβεῖνςε ϑεμος." Τακθη ἴῃ οοπηεοϊίοη πὶ τρδὶ (ΟἸ]ονβ, ἴῃς 
ταδδληίηρ οὗ ἴπε ν. νου]ά ὃς [δὶ 5ἰἰδῃηος ἰ5 ῥδοϊῆς ; Ὀαϊ ἴεχὶ δηά 
8εῃες τὸ ἀουδτῇι!. --- 38. }ον, 2γερείηρ νεῖδξ ὀγίμρε οἱ σμγαϊ, απα 
2γετεῖπρ δε ποοό ὀγίηρε οἱ ὀίροα, απα ϑγέτείηρ ἀηρεν ὀγίηρε οἱ 
“ῦε. Τὰς ἢγβὶ Ἰῃς ἰ5 ρεζῆ. ἃ βογὶ δαὶ δά άἀϊίοη ; δέσοά, Ὀὰὶ ἠοῖ 
ἐμγα, ἰς ΑἸ ἴο τῆ; ἴθ ποοε (Ηεῦ. “) δηὰ σηρεγρ (Ηεῦ. 
ἀῤῥαγί»ι) ἴῃετε ἰβ ἃ ὈΙΔΥ ΡΟῺ ψνΟΓάϑ. --- Ομγα, οὐ, σομν »εἰῤξ (οὶ 
ὀμήεν, οἵ, ἐγεα»ρε), ἰδ Ῥτοάυςεα ὉΥ 5μακίηρ ταὶς ἰῃ ἃ νεβ856] ; ἰΐ ἰ8 
8 τείτεβμίηρ ἀσίηΐϊς, ἀῃὰ νὰβ ἃ ἕδνογίίς Ὀδνεγᾶρε οἵ ἴῃς ραϑβίογαὶ 
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Ιβγδεὶϊες (710. Ὁ σεη. 18) Ἀϊ. 32} 2 5. 175 158. 755. Τοῦ 207), 
85 ἰξ 15 οὗ ἴῇς Βεάανίϊῃ ἴο- ἀδγ." 

48. Ὦ νη; Θ᾽ ἐκβάλῃ. --- Ὦ 25; Θ᾽ ἐὰν τύχῃ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ. --- 
896. Ἦ Ὀπο; (6 χοιρογρύλλιοι, ἰδ ει ΘΕ χε, ῥοῦ ἴδε ἄγγας, 

ΑὙΔΌ. τὐσόν' (οἵ. Ῥαγαε- ϑαπι, ΖΑ ες. 5»».); Ἐ, ἐερεοιίεμς. --- 38. ΟΥ̓Ὠ ἸΏ Ὁ 
ὩΣ υν, Θ' ἴαβ ἵνοὸ τεπάεσίηρε: χερσὶν ἐρειδόμενος τὠῤῥογές ἐίτεῖ ὃν ἐΐς ἀσρεδϊ, 

τεδαϊηρ Ρίεἰ οὐ Οαἱ; δπὰ εὐάλωτος ὥν, εατέδν ἑαξερ, τεδάϊηρ ΝΊ(ΑΙ. --- 81. Οἱ 
με Ροβί- ΒΙΌ]. }ενν. ἱπιεγργεϊδιϊοι οἵ Ὅν 85 ἃ Ὀἱγὰ οὔ ἴῃς γτανεῃ βρεοίεβ 5εε Ὀε. 
Εον ἢ ὈΣΓῸ ΜῈ ταῖϊϑἣϊ τεδὰ ΩΣΌ, με ϊοὴ που]ά δαΐς [ῃς ἐρεξ οἵ ἴῃς ἄογἕς, δταὰϊγ 

τὰς γανερ, --- Αταθῖς Ὅν (οΥ ΝΣ ἱ5 ““αγδηρ, 1{τὰς παιὶς Ὀς ταϊπλεῖῖς, 1 πυϊσαῖ 
Βανε Ὀεδη δρρὶϊεά ἴο ἴδότο ἴδηι οας δἰτά. ΤΈς ἀετίναϊίοι ἴτοτ Ὅν, δέ πα, 5 
ἱτωρτοῦδοὶς. ΟἹ. 3 Μας. 533.-- ἢ 15} ονρῦκ; Θ' δημηγορῶν ἐν ἔθνει, ρετιαρε 
Ξ Ὃ9 ὕκ Ὁ (7ἅ5.), 1εβ8 ῥγοθδθὶγ Ὁ" ὉΡ (ΒΙ.), Ὀεϊῖες  ὃμ Ὁ); διὰ 3Ξὸ 
βαδείαπεϊα!!ν ϑξ; Ἐ, "πος ετέ γες φμὲ γερέέαί εἰ, τε ὋΣ ὈΡ νὰ Ῥον; Ηΐα. 
πον; Ὀγδ. Ὀρῦν. ΤΆς π. Ρ. ΑἸοΐπηυβ ἰδ τυτ τε ΘΌρΟΝ ἴῃ (ἂς στεαὶ δηϊησυδὶ 
Ῥα]πιγτεῆς ἰπβοσ., ο0]. 2, ϊ. 28. γὴν ταὶρῃϊ Ὀς οοττυρίίοη οἵ »π (Α. 5. δα] ά- 
δἰεῖη, ἰἢ δὴ οσγϑὶ σοτηπιυπίοδίίοι), μου ἢ τοίέα σοαέ (Ὀϊ. 145) πουϊὰ Ὀε νεῖ 
πεᾶγ ἀξιροαί, Ἴ ΤΑΔΥ Ὅς οοτταρίίοι οἵ Ὀρῦν, οἵ νέϑ νεγια. Ἐοτ ἢ δ κ 
τεαὰ ψτι.--- 88. Ἐνειγσμετε εἶδε ἐπ ΟΤ. [8ς ΟΔ] 52) τ μααΐε, ἀσησιέεᾷ (οη 
7οὺ 1418 ᾿απὰ Ψ 1846 ξες ποῖος οἵ Βυάάς ἀπὰ ε118.); οἴ, Α28. παδάλμ, ἀν᾽ 
(ἰα"4), δπὰ μαδίη, ἤανεξ; ἴῃ Ατὐδῦ. ἴῃς βίεταη δδ5 ἴῃς βεῃβς οὗ «ξλ, ε«αῤαείν. 
ὙνΒεῖπεν αἱ ᾿ξ ενεσῦ ἀσποπὶ. ταῦ Ὀς ἀουδίῆι!; ἰξ 15 50 ἴδε Ὁγ ΘΟΒΈ, δα: 
18εῖν τε θυ ΤΊΔΥ ὈῈ 8 γυεδ5. μαι Ηςῦ. ἱεχὶ ἰ5 τεργεβεηϊςαὰ ὃν 6 ἐὰν 
πρόῃ σεαυτὸν ἐν εὐφροσύνῃ ἴδ ποῖ οἸεδτ. --- 38. ΒΊ. πιδὶκε5 ἃ φυδίγδίη ὉΥ ἱπθεσιϊηρ 
δίϊεν ἔγβὶ γὉ : ΥῸΝ Ὁ ΜῊ ον. 

ΧΧΧΙ. 1-9. Α πιδηυδὶ ἕο Κίῃρβ οἵ ἰυάροβ, ἃ τγαγηίηρ δραϊηςὶ 
δυο ἰπάσϊρεμος οὗ ἀρρεῖϊε 45 πιρῃϊ δἰπάθσ ἴῃς Ἔχοουποη οὗ 

᾽υβῖῖςς. ὙὍδα Ατδπηδιζίηρς ἀϊσοη βυρρεβὶβ ἃ ἰδῖς ἀδῖς (ποῖ θαυὶϊεσ 
ἴῆδη βεοοηὰ σεηΐυγ Β.5.).. Οἵ, ἔπε δρβογίϑῃιβ ἴῃ 161} σᾧ, τε 
πδίίοηδὶ τεϊρίουβ δἀπηοηϊοηβ οἵ Ὀϊ. 1η}5 5, τῆς τπεοοσγϑῖῖς ροτ- 
τταϊϊαγε ἴῃ 1838. 95 765. χχὖ 4218 “᾿,, δῃὰ τῆς τε] ρίουβ ἴοὴς οὗ 
γ». 1τ-9. 

1. βαροτγεοῦ ΡΏοΩ. --- Ηςεῦ. : 7: τυογαῖς 97 Ζενεμεί, ὦ ξέρψ, τλὲ 
ογαείε τολΐελ λὲς νισίλον Ἰαμρὰ! ἀΐρε, οὐ: Ζ7ῆε τυογας οΓ Ζ., ἀέμζ 

φ ἢ3α-::α, τολἸῆελ εἴς. (οτ, τυλοτς νιοζλον ἰαωσλί ἀρ). Τῶς ἴΓδῃ5- 
Ἰαϊΐοη. .. 47 ξίης 2. (ἘΨΝ.) τεχυῖστεβ ἃ οὔδηρε ἴῃ ἴῃς ἰεχῖ. Τῆς 

94 8εε Βοῦ. Χε;. ἰΐ. 405; Ὑδοιήβο, ζακά ακά δοοῖ, ἰϊ. τ49ς; Ὠουρθίγ, ““γαὐ. 
Φε-εγί. ἰ. 263; Νόονι. Αγεῖ, ἱ. 113; Μοοτε, ϑζμάζε:, οῃ 70. ο55; Ὀτίνεσς, Φεμί., οὔ 
Ῥθι, 3234, 
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τεηδετίηρ ογαεΐ 18 ουἵ οἵ ἴπε ᾳυεπίοῃ ; 8ε6 ποίς (οῃ »"2555) οὔ 
40. “1μεἴαυε] " τηϊραϊ Ὀς τεζαγάςα 85 “ Κίῃρ οὐ Μαββα᾽"" 1 ἴποῖς 
ἭΕΙΕ ΔῺῪ ϑοοὰ ρῥτουπά ἴον βυρροβίηρς ἴπαὶ ἴποῖε γᾶ ἃ σουπίσΥ 
Μάδβ88α, ρονεσῃθα Ὁγ ἃ ἰκϊηρ, δηὰ βοτηθίοῦν δϑϑοςϊαϊε ἃ ἢ πίθου 
δηὰ Ἰεαγηΐῃρ ; Ὀυϊ οὗ βυςἢ}!Ἐ ἃ ἰαπά ποιπίηρ 15 πονῇ." ΝΣ ἱ5 
τῇεγο ΔΩΥ τοᾶβου (ῸΓ ἱπίεσρσθῖηρ ἴῃς ἤδῖῖε Ζερε οί (ΞΞ “τὸ σοά;,᾽" 
παῖ 15, “ ἀενοϊεὰ ἴο σοά ᾽᾽)) 5υγαρο  οα!γ (ΠΏ ε. σ..). ΤΈς 5υρετ- 
βου ρίύοη ἰδ ἢοῖ ὨΘΟΘΒΒΑΤΙΪΥ ὈΥ ἴῃς δυῖποσ οὗ ἴῃς τηδηυδὶ; ἰΐ ΤΑΥ͂ 
θὲ ἴτοτὰ ἴῃς πδῃά οἵ ἃ ἰαῖς βου δε, σερυεβθητηρ ἢῚ5 ζ6855 αἱ ἴῃς 
οτίρίῃ οὗ ἴδς σουηδεὶ; ἴῃς ποσὰ ζέηρ τᾶ Ὀς 5. ταὶ ἱπβοσίίοη 
(Ετδηκ.), οἵ Ζερεμδί ταῦ ανα Ὀεεη ἱπίτοἀυςεὰ ἔτοτῃ ἃ σοττυριίοη 
οὗ τεχὶ ἴῃ ν." (Βιεἰς.). Το δάνϊος 15 ποῖ ἱπαρργορσγίδιεὶγ ρυΐ ἰῃΐο 
τὰς ταουτὰ οὗ ἴῃς τιοῖδεσ, θὰϊ οὗἨ ΒΕῚ ποῖδμιηρ 15 Κπονῃ, ἀπ ΠῸΓ 
ἱπιτοάυςου ἱπῖο ἴῃ6 116 τῆδυ ὃς τῆς τεϑυὶῖ οἵ ἃ ντοὴρ τεδάϊηρ οὗ 
ν.Ὦ ---ἱ ἄγω (-Ξ «εἰ ἐπ τὴς γήρλέ τυα}) 566 οἷ 19.5 2917}. 

8-9. Το οοὈχδοὶ. 

2. ΝΒαῖ, μιν δοη} ἂπὰ ψβδί, βοὴ βοτὰ 1 Ὀοτεῦ 

Απὰ νἢδῖ, βοὴ ζυδηϊεα ἴο τὴῦ νονβὴὺ 
3. Οἷνε ποῖ [Ὦγ βίγεηρτἢ ἴο τόσας, 

Νὸοτ ΤΥ ᾿εατῖ ἴο εἴθοβε Ὑῆο» ἀεβίσου κίηϑε, 

4. 1ἰ ἰ5 ποῖ ἔογυ Κίπρε [] ἴο ἀτίπὶς νσίῃς, 
Νὸοτ ἕοσ τυ ]εῖβ εἴο τηΐχ» βίτοην ἀσπὶς, 

5. 1.επὶ, ἀτί πεῖν, [με ἔογρεῖ ἴῃς Ἰανν, 

Απὰ ἀϊετερατὰ ἴδε τἱρῃῖς οἵ ἴπε βαβετγίησ. 

6. Οἶνε 5ίτοηρ ἀτγίπκ ἴο Ὠΐπι το ᾿5 ρεβδίην, 
νίπε ἴο Ηἴτπι ὙὯ0 ἷ5 ἰὼ Ὀἰτῖεν αἰδῖγεξε, 

ἡ. Ὑπαῖ, ἀτίπἰεῖπρ, ἢς τιδῦ ἑογρεῖ ἢϊ5 Ρονεσῖυ, 
Απὰ τὨϊπὶς οὗ δῖ5 τίβευυ ΠῸ τόσα. 

8. 1κεἴ τὴγ ἀδοίδίοπβ ὃς ε«ἴπι6,; 
ὕὉρμοϊά ἴδε τἰρῆιβ οἵ 4}} ψτῆο « δαβετ»; 

9. Ῥτοπουπος ἴδγ ἡυάρτηοηϊς Ἡ] Ἔαυΐν, 

Μαϊπιαίη ἴῃς οδυβε οὗ ἴῃς Ρροοῦ δῃηὰ ἴῃς πεεὰν, 

. ἸΓΓἰὰς ἴοχὶ Ὀς Τοιτεοῖ, ἴῃς τρεῖς ΟΧΡγοδθ65 ΘΑΓ 651 685, 
δηὰ τῆς τυλαΐ τεῖοτϑ ἴο ἴ 6 οσοηϊεηΐϊ οὗ τῃς ἀάν]ος, ΞΞ ““ νῆδϊ 5841} 

ΒΔΥ ἴο ἴπες}" Βαϊ τῆς οττῃ οὗ Ἔχρσζαβϑίοῃ 15 βίγδηρε δῃὰ ἀουθῖ- 

Ὧ] ; Ροββι]γ, ταϊκίηρ ἃ βυσρεβίίοη ἔτοτα ἴῃς Οτῖ., νε βϑῃου)ά σεδὰ : 

Φ 8εε ὨΙ1πλ. οἢ Οεπ. 2519, ᾿ς. }Ῥαγασέες, Ὁ. 306, Ῥιοὶ, δ, 19, 4. 
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ξἴσε ἀσδαῖ, νι} τον, 10 »ὲν ταγίπρε, απαὶ οὗτεγγε »'ν τυογαῖς (5ες κἷ γἱ 
αἰ,, ἀρὰ οὗ, Εταηϊ.) ; ἴῃς βρεδίκοσ υὶ] το Ὅς (πε 8βᾶρό. --- Τῆς 
ΜΟΓΑ [ῸΓ “95: 18 Ατᾶτη. Οἡ φοσῖῦς ἰῃ ζεηοτγαὶ ες η.} 205 ΕΟ]. ς"(ὦ 
ψ 50", ἀπά, ἰῇ σοπηδοζίοη σι ὈΥΑΥΟΙ ἴοσ ἃ 830ῃ, 1: 8. τἷ, -- 
3. ϑγπουγυτηοιβ, ἰεγῆασυ. ϑεοοηὰ Ἰίης 11τ: πο 2ὰν τοᾶγς “9 ἂς 
(οτ, ἐμ δγαάδρ) [9 ἀδεγον ξίηρε, τῃ6 σἤδηρο οὗ ἃ νονεὶ ρίνεβ ἴῃς 
τολαϊηρ φάσις τοὴσ αἀἰξεῖον, 48 ἴδε ρδγαὶ δ! πὶ ϑυρρεβῖθ (τυσ»ηη 
Ξε ἀξερογοῦε 97 ζίηρε); ἠλαί τολίελ ἀδεογοὰ (ἘΝ.) ἰ5. ποῖ 
δἰϊονεά Ὁγ ἴῆε Ηεῦ. ; Ταῖς. : “Ὁ ἀσωρλέεγς 67 ζίηρε, ϑ'γι.: ἐ τῴε 
ροά ο7 ξέμρε (αραϊιδὶ Ἰυχυτίουβ εαἴηρ). ἤζαγε τᾶν ὃς ἴτεοὶν 
τεῃαεγεὰ Ὁγ ἀσαγί, οὐ ἴῃς ἰοχὶ τδυ ὃς ομδηρεὰ ἴο μαίῃ [ἢ ]8 56 Ώ56, 

οΥ, ΌΥ͂ ἀποῖπεγ επιεπάἀδιίοη, το τεδὰ ὥϑε. δισέμπρέλ ΔΡρΑΓΘ ΠΥ -ξ σέ- 
γέδν, ποῖ τὐσεα νὰ. Τῆς οουρὶεῖ 5εετηβ ἴο Ὁς ἀἰγεςϊεα ἀραίηβῖ 50 0ἢ 

ἀευδυσμοῦ 85 ἰ5 ἀδϑογι ρα ἰῃ οἶ8. 2. 5. 6. 7. 9.--- 4. Εἰτβὶ Ἰπς 
1: δὲ ἐ πο 1. (Ξε ἂν δε ἐὶ ον") Ζίπρε, Ζενεμεί, δέ {7 ποῖ ΤῸ 
ἄίηρε το ἀγίμξ τοίπε, τὰ τερεϊτοη δέ ἐξ πο ἐο ξίπρε, τπουρῇ τῃ6- 

τογίσα!γ ἰηῖς! Πρ Ὁ] 6 45 εταρμδῖϊς, τῆᾶσϑ ἴπς τηγίμπι, δηὰ ἰ5 Ῥτοῦα- 
ὈΪΥ ἃ 80τίραὶ δἴτοσῦ, δῃά ἴδε Ζεριφί αἰϑοὸ ἄρρεαῖβ ἴο ὃὉς τορεϊίϊποπ 
οἔ ἃ ραᾶτῖ οὗ ἴϊιε ῥγθοεάϊηρ ποσά. Τα ἴοχῖ 185, πονγενεσ, ἀουδιᾷι! ; 

οῆς Οτίκ. τοδαϊηρ ἰ5: οἷ ευεγγέλέη γμάσμίν, ἄγίμξ τοῖπς 2 γι- 
ἀση εν. ---- ϑεοοπὰ Ἰης 11τ.: πον ον γμέογς τλέγε (οτ, 97) τοη 
ἤγίπα, ἰὰ πϑϊοἢ τσλέγέ 15 ῬΤΟΌΔΟΪΥ 50υ 4] οἰτοσῦ ἴοτ ἃ νετῦ τηθδῃ- 
ἴηρ »εὶχ (158. 53), οὐ οὔς τηδδηΐπρ ὠγέμξ, ἱπάμζε ἐπ (188. 5613). 
Οἱ τυΐηδ δηὰ “οηρ ἀγίμξ 566 Ὠοῖδ5 οἡ οἦ 20). ---ὅ. ϑγποηγιηουβ, 
ἴεγηαῖγ. Τῆς τοάϑοῃ ἴογ ἴῃς ῥτεσθαϊηρ ψαγηΐηρ. Τῇ νοτῦβ ἴῃ 
τς ΗςὉ. γε βίηρ. ; ἴῃς οοπηεοϊοη (ἴῃς ρῥ]ὰ. βυθ)θοῖβ ἴῃ ν.") 
λνοτβ ἴδε ρἷα. Τδε ἔστ ἰ5 ἴῃς οἷν! ἰὰνν οὗ ἴῃς ἰληά. Οη “μῇῆέν- 
ἐπ (οτ, 2οον, οτ, ἐσισέν) 8εὲὲ ποῖς οὔ 4. φιίεγεσαγά (ἈΝ. 2ε’»- 
νεγῦῦ 5 ἴἰτ. ἐλαηρέ. --- θ, Ἴ. ϑγῃοηγτωουβ, ἴδγῆδιγ. ΤῸ ῬτοΟροσ 

ΟσοΑϑίοῃϑ ἴοσ τῆς υϑὲ οἵ Δσοδο]ῖς ἀτίηκβ: ὈΟαΙγ βυβεπηρ (τοῖα 
δυηροῖ δῃηὰ ψ8η1) δηα τηθηῖδὶ ἀἰβῖγοθθ. [Ι͂ἢ ν. Ἰἰτ. : ὁ Δάσεε τυὰο 

ἄγε ὀέῥίεν οὗ τονί, ὙΤῊς χυαίγαϊῃ 5 ϑγταπλείτο Δ] ---- ν. 5 8 ἐχρ δίηεα 
ἘΥ ν.͵", ἀπά νι Ὁγ νι. Μ΄7 15. ρδγβὶϊεὶ τὸ ν.ἅ ---- 8. ϑυποηγτηουβ, 
ἰογδιῖγ. [ἀϊ.: οῤεη τὰν νιοιμὴ 70» τὴε ἀμνιό. ΤῊΣ ἴδγαι ἐμ, τῇ 
τ νγοῖε τπ6 τίρηι τεδάϊηρ, νου Ὀνίου ποῖ τεΐεσ ἴοὸ ρηγβίςδὶ 
ἸΩΟΑΡΔΟΙΥ͂ οὗ βρεεοῖ (οσ τῆς τωδῃ, ἰῃ ἴμαὶ οαθε, που ἀερεπὰ 

ποῖ οὐ ἴδε Κίηρ, Ὀυϊ οὐ ἢΐ8 πραγεϑὶ ἔπ θηὰ οἵ 818 Ἰεραὶ τεργεβεηῖϊα- 

τἰνα), Ὀὰαϊ πουϊὰ πιδᾶῃ (458 8 σοῃηοηυ υπάοτβίοοα) “οἣς ψῆο, 
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τόση Ῥον ΠΥ, ΟΥ Ἐπ ἀ γ, ΟΣ 5οπῖς βυςοἢ οδι56, 15 ὑπδῦὶς ἴο ἀείεηά 
ΒΣΆβοΙζ, Ὁ ρ᾽εδάϊηρ, δραϊηϑὲ ἢϊ8 ὀρργεϑβοι." ΤὨϊΪβ 5θῆβε ἰβ, ἢον- 
Ἔνοῖ, ἱμδρρτγοργίαῖε : ἴῃς Οὐ θηϊαὶ τωᾶῃ οὐ οηλδη, ἤθη ντοηρεά, 

15. δηγι πίη Ὀυϊ “ ἀυτα " (8ες, ἴοσ εχ. ᾿ Κὶ. 4.5. 2 Κ. 655) -- 
τδε Ἰκεϊηρ 15 δἰνγαγβ δοο}βϑίὉϊε ; δηά τῇς ῥάσα] δ βυρροδβῖβ ἃ ἴεγτι 
βΥδοηγηιουβ τ ἴῃς ἐφιέζν οὗ νι" (ν.᾿ 5. Ῥάγβὶὶεὶ ἴο ν. δ, δηὰ ν-Ὁ 
το ν.). Κεδὰ: ορέη τὰν νιοερίὰ ἐπ ἡγιμὰ (οἴ. 205 20" ψ 452); 
45 ἐγωζὰ Ξε “ ψἰτὰ (Αἰ ἃ] ταρατὰ ἔοσ ᾿υπιῖςς." ΑοῖδοΣ εἰηεηάδ- 
ὕοῃ (Βιοἰκ.) τεδὰβ “ον δᾶε τυΐάστν, Ὀαὶ τῇ ϊ5, του 5ἰπιρὶε ἀπά 
αἰτταςῖνς, ἀοα5 ποῖ 30 νὰ] δοοοσάὰ ψἱτἢ τὰς ρῬδγδ]] 6] 5. ΑΔ τοὰο 
σμ 72» ἰδ δὴ εἰηθηἀαϊοη (Π γ5.) οὗ ἴ!ε Ηεὺ. αὐ φῶς τοης 97) “λέ 
2α:είηρ-ὦγ, ἰηϊεγρτεῖς (Ὀαϊ νιπουξ στουηα) ἴο πηδϑῃ “2λσες τοῖο 
“Δέταῤῥεαν, τε ἠάοσσ τυάο ἄγε ῥεγίσλίηρ (Ἐπ. Ὁς. 4}, οὐ “άσες τοὴρ 

Ωγεὲ ἐγ δελίνΩ, τε 9 ἀξεοίαέε (ἘΝ.), διὰ 1815 15 τδίκθῃ ἴὸ τηθδῶ 

ΟΥΡΏδΔη5 (Νογα5, Βίοϊς. Ετσδηϊ.) δηὰ οἴμε ρειβοῃβ ἀδβίζυϊς οὗ 
Ῥτοϊδοϊοιβ. ---ϑ. ΘυΠΟΏΥΤΊΟΙ8, ἴεσηαιγ. [{1.: οῤόη Τὰν »ιοιρζᾷ, 

)νάρε γωσν, σαπαὶ γμαρε 116 2οον σνπα 1ὼλε πεεάν. Οὐ ἐφ 3ες 
τοῖς οὐ 1Ὁ, οἡ 2σογ δηὰ μεεάν, ποῖεβ οὐ 45 14. 

ΧΧΧΙ. [ἡ (Θ΄ ἰἢς ςεοϊΐου 3119 οἰδηὰϑβ )υϑὲ Ὀεΐοτε 3 25; ἴδε ἀαῖϊε δῃιὰ οδυβς 
οἵ ν8ε αἰβϊοσαιίοῃ τε πκμονι. ---1. (ΘΟ μαὰ "Ὁ κϑῸ ὃν 05 "131 (]86.)..-α 
3. Τῆς ρμἱυς οἵ (6 ᾿'ξ τρδίηἱυ τηεϊοτίοδὶ ἐχραπβίο, βου ἢ πρωτογενές ΤΩΔῪ 
ΞΞ 3. --δ, Ἐ πα; Θ᾽ σὸν πλοῦτον». --- Ἐ Ὑ5.ι; Ὀγε. ὙὙἹ (Οδηῖ. γ18); 
ῬοβαῖοΙν γε 5βουἹὰ τεδὰ 1330. --- ἢ τλπϑῦ; ; τεδὰ Πδυ (δες. Βδιῖ. Ὀγϑ5. αἰ); 
Φ' εἰς ὑστεροβουλίαν, Ξ- 1950 ΠῚ (1.ᾳ.)...-- 4. Τῆς βεοοπὰ ὈφϑῸυ Ὁκ ἀρρεβεβ 
(ἔτοπι ἴδε τἈγἕμπι) ἴο ᾿ς βοσῖθαὶ τερεϊϊ ἴοι, απὰ ὑοῦ ἴο θὲ τοίβντι πα οἴ ργεςςά- 
πρὶ Ὀ550" (Β1.). --- Οκ ἴδε ἔοτπη οἵ τιἷβ πδῆις (Ῥτερ. - ἀἰϊνίῃε πδιως) οἵ, Οτδυ, 
“εὖ. Ῥνοβεν Λίαπεες, Ῥ. 207, ιὮετε δίγωῖας ἰοστ8 ἂτὲ ρίνεη (ΗεὈ. ὄρ, Ῥαϊπιγ- 
τεῆς ΦοΨ" αλλ: ἸΏ κὰκ (Ὁ "Ν) οδῃ δαγὰϊγ θὲ τεδὰ ὃν (85 (ὃ δπὰ 55δά. βεεῖὴ ἴο βανε 
τηδετιοοὰ 1). Τῆς τεπάοτίηρ ἐρρρέαϊίας (ΒοΒ}1.) 15 σιϊμουϊ Ἰεχὶ σορταρῃῖςοαὶ 
δυρροτῖ, δῃὰ (“0 47) τύλενε ἐς εἴς. (ΜΊοΒ. Ὁς. ΚΝ. σ.)) 15 ἑογοςὰ ἀπά ὑππαδίυγαὶ. 

Ἀεδὰ ἼὉ οτ ν30. ---- βουλῆς δυρροδεβ 150 ἴον 1} Ὁ550; ἰΐ8 στάντα ποίει 
ῬετΒδΡΒ - 55, ἴογ ἈΠ "κυ. --- ΟΖ ογ ἀίμρε ἐσάε εαγε, ΞΞ Ἧ, απὰ 5ο 3,» ""οἰὲ 
γερίδως (αγε υἱμώρε, ὮΡ φμία μόνε τεεγείμνε σε’ τρὸδ γέρνια! εὐγίφίας ἰδ 

Ἰηϊεγρτεϊδιίου, τὶ δἰ] υδίοθ (Βαυπις.) ἴο Ατὐᾶτα, γᾺ σεγγεί. ---δ. ἸΏ 53 5που!ὰ 
Ῥετθδρα Ὀε οπιϊϊξεὰ, νεῖ Φ. ---8. Ἦ οὐκ; (ὃ λόγῳ θεοῦ (ρετδαρ5 τ πη, σίἢ 
ἴῃς ἀϊνίπε παπε δάἀἀθὰ), νϑιοἢ [ρ. ἐπιθπάβ ἴο μογιλάλῳ (8εε 188. 355); 

Ἐ λοιε τοῖο ἀο κοί ῥεγνενί ἡμάρνεεν, ίτες τεπάετίηρ ἔτοσῃ ἴῃς ςοῃπεοιίου, ἴδε 
βεῃβε οἷν: βεετηΐπρ ἱπιργοῦδοϊς; 45. “ὰε τυογα ο7 ἐγεά, Ὀακεὰ, 16. ξυρρεδῖδ, 

οἱ ἃ Οἵ. τεδάϊπρ λόγῳ ἀληθεῖ (α οοτταρίϊοπ οὗ μογιλάλφῳ) --- ΡοΒ5[ Ὁ] ἰΐ 
τερτεβεηῖς Ηςῦ. ΓΠΝ. --- ϑουρεϊίηρ κε ταὶς Ἰαϊῖεν ββουἹὰ Ὀε τεβδὰ δ ραγα!)εὶ 
ἴο ἢ ΡῪν ἰῃ ν.". Ἔϊ. τξον. --Ἐπι ὃν; Ῥεϊϊεν 1, 88. ἴῃ ν". -- ἢ ηδπ 7; 
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τελὰ, στὰ Ὀγβ., )π “2 (8εε 7ετ. 67 Εςο]. 63)..---θ. Βείοτε ἘΞ ον τὲ πιδῦ 
ἰΏβετῖ γ ΟΥ̓ ". 

10-31. ΤῊθ ἰάθ81 μουν. ---- ΤῊ 5 ἀςβογρθοη, τῇς ΑἹρΒδ- 
δεῖὶς Οἀε ογ “ ἀοϊάξφξῃ ΑΒΟ᾿ οὗ τῇς ρεζγίεοϊ τυἱές, 15 ηοϊδοϊς θοῖα 

ἴον ψνμδῖ ἰὲ ἰποϊυάδες δηὰ ίοτ ψμδὶ ἰξ οὔϊῖβ. ϑῃ6 ἰ5 ἴῃς ἰπάυ5- 

τ«τϊοιβ, βᾶρδοίουϑ Ὀυιδίπθβ5 ἸΔηΔοσ οὗ ἴῃς δουβο, ἃ Κα πεαγῖοὰ 
τπλϊδῖγαϑϑ, ἴπ6 ἰτυϑῖιοα ΠπΠεηά οὗ μυβραπά δηὰ οδιϊάσεη, μοπογθὰ ἴῃ 

ΕΓ ΟὟ ΡΘΙΒΟΩ ἴοσ ψῃδῖ 5ῆ6 4068 --- ἃ Ρίοῖαγα ἢοΐ τουλδηῦς, δαϊ 
4ἰ5ο ποῖ “ ΡὨ]ἰβεης." Οη τῆς οἴπεος Ὠδηά, ποϊῃϊηρ 15 5αα οἵ ἰηϊεὶ- 
ἰεςῖααὶ ἱπίογαϑῖβ οὐ ρυτβαϊῖ8. ΝΥ 15 τοὶ φίοη τλθηοηθά (566 Ὠοῖς 
οη ν. 3); τι 15 15 ἀυε (45 ἴῃ οἢ. 20, Επίῃ. (δηϊ.) ἰο ἴῃε ἔδεϊ [παὶ (ῃς 
ΔυῖΠοΥ ἰ8 σοῃοετηδα ψ ἢ βοσαθιίηρ εἶδα. Τῆς δυβυδηά ἴαἶκεβ πὸ 
Ρατῖ ἰῇ τῆς ἀοπιεβῖῖς δαγηἰ ΠἰβιγδτΊοη ---- ἢ6 5 οσσυριςα νἱτὰ ῬαΌ]ς 
δῇαὶιτ5 (ν.3)." --- Τῆε αἱρῃμαθεῖίς βιπιοῖατε 'β οοτιρ]εῖς, ὑνεηῖγ-ἴνο 
Ἰεϊϊετβ (45 ἰῃ Ψ 119). ΤῊΐβ διταηρεπιεηῖ ((ουπὰ ἴῃ ἴῃς 55. ἀπά 

οΟἴδεσ ἰαῖα τὶ 65), τ} ΘΠ ΟΠΙ ΟδΙὶν ἀϑεῖα], ἰ5 οὔϊεῃ τ εζοσί δ! δά, 
ἰηάἀυοίηρ δὴ υπηδίαγαὶ ἀϊοτίοι ἀπὰ οσγάθσ οὗ οουρ]εῖβ (5866, ἴοΓ ἜΣ.» 
ν. 5). ΤΆς τἈγτμπιῖοδὶ πογηι ἰ5 [ΕΓΠΑΤΥ. 

10. Α μοοὰ νἱίς ψῆο οδὴ βπὰδ 
Ἑαδτ ἀρονς ἴῃς ποσί οὗ οογαῖδ ἰς μοῦ ποτῖδ, 

1ι. Τὸ δεῖ δεῖ δυβραπηὰ ἰγυβίβ, 

Απὰ [858 ῃ0 ἰδοῖ οἵ ραΐῃ. 
12. ὅ8δ8ὲὲ ἀοε5 δὶπι ροοὰ ἃπὰ ποῖ Βδστα 

ΑΙΙ τὰς ἀαγβ οὗ ἢΐβ ᾿ϊξε. 

13. ὅ88ε ρεαίδεῖβ ψοοὶ δἀπὰ ἢδχ, 
Απὰ νουΐϑ ἴδ ᾧρ 85 3δς ψ1}}. 

14. 58ὲ ἰ511κὸ ἴπε βῃϊρ5 οὗ ἴῃς πιεγοβιδΐ, 
Ετοτι δίασ δε Ὀτίηρ πεῖ (οοὰ. 

1ς. 586 τίϑεβ ψὩ}]ς 1ϊ 15 51}}} αἰρῆϊ, 
Απά ρῖνεϑβ ἰοοὰ ἴο μεσ βουβεμοϊά. [] 

16. ϑ88ε εἐχαπιῖμοβ ἃ εἰ δπὰ Ὀυγβ ἰΐ, 
νὰ πες εαγαΐηρβ 58ῃς ρἰδηῖβ ἃ νἱπεγασά. 

τ΄. 88 γίγας Πετβεὶ ὙΠ ἢ βίγεηρτῃ, 
Μαῖκεβ Βεὺ ἅγτωβ βίτοῃρ (ἴος ψουϊ). 

18. 8986 ρετοεῖνεβ μα τεσ ῥζοῆϊ ἰ5 σοοὰ : 
Ηες ἰδιρ ροε8 ποῖ ουῖ δἱ πἰρῆϊ. 

- Οἵ, ον Εφγριὶ, [᾿ΐς, Υν}κίπθοη, “πε. Ἐξ., οἢ. 8, Ατὶ, Ζργβι. Ζώς ἰὰ 2. ὁ 
νον: δεῖ δὲξ., ἀπιὰ ἕοσ Οτὶς. ἀπὰ Κοπι., Βεοίκεσ, Οὐαν. δπὰ Οαΐδι:. 
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19. ὅ988ς αγβ Βεῖ μδηὰ οὐ ἴδε ἀϊειδῆς, 
Ηετς Βαπὰ γσαβρε ἴϊε βρίπαϊς. 

2ο. ϑὅ88ε διγεΐοδες ουΐ δες μδπὰ ἴο ἴδε ροοζσ, 
Ἐχιεπάς μεν Ββαπὰ ἴο ἴδε ἤεεαγ. 

21 4. ϑ8ς ἔξδι ποῖ δῆονγ ἴου Βεῦ Ββουδεδοῖά, 

22α. (ονειϊεῖς δῆς τηδῖεβ ἢετ. 

᾿ 246. Ηες οἱοιῃίπς ἰΒ Ἰΐπεη ἀπά ρυγρὶε, 
216. Ηετ Βουβεδο]ά ἄγε οἰδὰ ἴῃ βοατὶεῖ. 
432. Ηετ δΒυδθαπὰ ἰ5 ἀἰπιϊησυϊδηεὰ ἴῃ ἴδ οουδοὶδ, 

ἍΝ ει Βα 5ἰῖ5 διθοηρ ἴμε εἰάετ οὗ ἴδε ἰδηὰ, 
34. 886 τρδῖκοβ [ποθὴ οἷο δηά 56 }}5 ἰξ, 

Οἰγάϊεβ δῆς ἀεϊΐνετβ ἴο ἴῃς πῃεγομδηῖ. 

2ς. ϑιγεηρῖδ ἀπὰ μόποῦ δὲ πεν οἱοϊίηρ, 
858ς Ἰαυσὴβ αἱ ἴῃς [ἴτε ἴο σοτηα. 

26. Ἡδετ βρεεοὶ ἰ5 [}}} οὗ νυϊδάοσω, 
Απὰά Κπαϊγ ἱπβίσυοιίου ' ου ες ἴοῆβιο. 

27. 88 ἰοοῖβ ψε]] ἴο ἴῃς τγαγβ οἵ μετ Ββουβοδοϊὰ, 
88ε εαἰδ ποῖ ἴῃς Ὀτγεδὰ οἵ ἰάϊεπεββ. 

48. Ἡδετ οι άγεῃ οοπρταϊυϊαῖς Βεΐ, 

Απὰ δεσ Βυβραηὰ ρῥγαίβες ἢεσ (βαγίῃρ) 
29. “Μδηγ νοϊάεε ἀο νε]], 

Βυῖ ἴᾷου εχοοῖ]εδὶ ματι 4]}."" 

30. Βεδυῖν ἰ5 ἀεςείτα}, δῃα σουλε πε88 15 ἰγαπδί του, 

Α ποχῆδῃ « οὗ ἰπιεἰσεῦος, βῃς ψ ἢ} μανε ῥγαΐβε. 
41. Οἷνε δεῖ ογεάϊι ἔον ψΒδῖ μεν Ββαηὰβ βανε στουρδεῖ 

[εἴ μεσ ποσὶ ῥγαῖβε ἢεσ διχοῦρ ἴῃς ρεορὶε ὶ 

10-12. Εἰτβὶ δίδῃζα : ῥγαῖβα ἰῇ βΈπεσαὶ ἴθυτη5. ---- 10. Οἡ ἴῃς τϑῃ- 
ἀετίπρ ροσαὶ τοῦϊξ 8:6 ποῖε οἢ 12 ; οὐ εσγαΐζς, ποῖς οὔ 3}, Τῆε 

56η86 ἰ5: “ἃ ροοά πῆ ἰ5 ποῖ δαϑβὶϊγ ἰοαπά, Ὀαϊ, τ Ὠεη βὃς 15 ἰουηά, 

506 ἰδ οὗ ἰῃ6 5 40 ]6 να]υε." ---11. 1μτὶ: δε »εἰπα (τ. ἀεαγ οὗ 

ἀκρ λισδαμά; ἴδε τεΐίδγεηος 5 ποῖ ἴο ἴῃς ῃυϑραηά᾽ 5 αβδοϊοῃ, δυῖ 

ἴο πὶ οοηάδησε ἰῇ ΠΟΙ σΑΡΔΟΙΥ 845 πιᾶθαροῖ οὗ Πουβθῃο α αὔδὶγο. 
-τῦΎΠα βεοοπά Ἰίης ἰ5 δια ίρυου --- ̓ἰϊ. το (οτ, φιμξεορ!δ) ἐς πρό. 
ἐκεξίηρ, ἰὰ πο τὰ ΠΊΔΥ βυρρὶν Ὁ ἀφ (Οτῖ.), οὐ Ὁ ἀΐηε (1,Δ1,}; 
οὐ Ὁ φὰλε λομεελοά (Ἐπ’.} ; ῥτοῦδΌΪγ, ἔτοτα ἴλς σοπηεοιίος, ἡ ἀΐηε; 

838 τερτδβοηιϊαῖίνε οἵ ἴῃ 6 Βουβεδο]ά. ---- ῤοί ἀνεσγπνδεσε εἶθε ἰῃ ΟΤῚ 
τ ΑΘ ΔῺ5 “ ὈΟΟΙῪ ἴαἰκεῃ ἴῃ πγατ᾽" ; ἴῃ ΤΏΟΓΕ βεπεσαὶ βθηβ8ς σφε δον, 

Ζαίπ ἀρρεᾶτβ ἴῃ ἴῃς νετῦ (ΕΝ. φυζ σμ ἴῃ πὰ. 24. Τῆς αὐ ΔΓ 
τεγτλ σᾶτης ἴο δ εἸηρ᾽ογοά ἰῃ 4 ρεδοςῆι 56ῃ56. --- 13, Τῆς χροαῖ 
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δὰ ἀαγν" τοίεσ, δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς οοηηδοϊίοῃ, ἴὸ ἴῃς ρϑηοσαῖ 

(αιοσς ραστουϊατῖγ, ἴῃς βηδης 81) ρσγόθρογν οὗ ἴῃς Πουβοδοϊά. ---- 
18-1δ. ϑεοοπὰ 5Ξίδῃζα : ἴδς ἱπάυδιτίαὶ ρυγϑυϊί5 οὗ ἴῃς Πουβεδο]ά. 
- 18. σαύλενς, Ἰιι. «τεξς. Οπ τυσοΐ ἀνὰ βαχ 85 Ἰηἀυκίταὶ ὑχοά- 

υοῖβ 5ε6ὲ Ηοβ. δ΄ Ἀ΄. 3) 705. 2 1. 225; τῃ6 ρῥγερδγαϊίοῃ οἵ οἱοίῃβ 
δηὰ ρματτηθηῖβ ἔγσουῃ [ἢϊ8 πηδίογίαὶ ννᾶ5 ἴῃς ποτ οὗ ψοπιθη." -- ϑες- 

οῃά Ἰΐης [1ξ.: σπα “ἀξ τοογᾷς ἐπ (οτ, σεεογΐμρ 10) 26 ῥίατωγε οὗ 
λερ λαρμάς ---- 98ὴ6 τοῦθ Ὁρ [ἢ6 τῶν πηδῖοτὶ8] ἰηῖο δυο ἢ ἔοτγτηβ (οὗ 

βαιτηεηῖβ, σιγά 65 εἴς.) 858 βθεπβ ἴο ἤεσ Ὀεβῖ. ὍΤδε ἰηϊετρτεϊδιοα 

τὐὐὰ λέν λαρά ῥέξασινγε, Ξε ευϊλιηρίν, ἐλεεγγμῶν, αἰδρεπήν (Ἐπ. 
ΚΝ. α{),, ἱπνοϊνίῃρ ἃ ρετβοηίβοδιίίοη οἵ ἴδε δαπάβ, 5 υππαῖυγαὶ (1 
15 ποῖ βῃρροσιςαὰ ὃγ ψ η87). Ηἰἱἰιξίρ᾽ 5 τεπάθπηρ : “ἀξ τυογᾷς ἐπ 2λε 
ὀωρίνεες οὗ ἀκ λαπαάϊς (εἴ. 158. 58) ΕςΟ]. 2}. 1} 15 ΔΙΙοσαῦὶς, Ὀυϊ 
τῆς 5Βἰαϊειηθηϊς ἢ85 Π0 βρϑοΐδὶ σοῃπϑοιίοη ν ἢ ἢγβὶ Ἰΐης. --- 14, 5ῃς 
ἄοεβ ποῖ σεὶν 80 6} γ ΟἹ ἰοσϑὶ βΌΡΡ 68, Ὀυϊ ἴτοτι 41} χυᾶτῖετβ ὑγο- 
νἱάε5 τηδϊηἴδηδπος ἴοσ ἢεσ Βουβεδοϊά. ---1δ. 1ῃ τῆς ἩςΌ. τὰς ν. 5 
ἃ τῆρίεῖ, Ὀαϊ ἰξ βθοτιβ ὑσοῦδοϊς ἴμαὶ ἴῃς τὨϊτά Ἰίης απα δον ον “Ὁ 
ἀέν »ιαϊάξρς ἰβ ἃ βὶοβ8, ἃ τερεϊἰοη οὐ ἐχρ᾽ δηδίοῃ οὗ βεςοῃά Ἰἰπε. 
Ῥογβρη, τοτὰ ἴῃιε ράδγαἹ!ε] βῆ, τε οά (305 εῃ. 475 ΕΖ. 165), ποῖ 
“Δρροϊηϊοαὰ πουῖς " (ΕΝ. 4:3). Βίοἶκθὶ] οὐιἱβ ἄγβὶ ᾿ἴΐπς, Ὀὰΐ 1 
που τε Ὅς παγὰ ἴο δοοοιηῖ ἴογ ἰϊβ ὑσεβεῆος ἰῃ ἰῆς ἴεχί. ---- 
ροά, 85 ἰὴ ψ τττὸ (οἴ. ΜΔ]. 3.9 ]οὉ 245); ἴῃς ΗςὉ. ποσγὰ υὑϑυ8]}}} 

ΤΑΘΔΏΣ 276}.--- 160-18. Τηϊτὰ 5ἴδηζα : τἢς πουβενίε 5 ἤπδποῖίβὶ 
εηϊετρτῖβε. --- 16. ΣΦ χανείμες (ΚΡ. εομείαἶδγε) (8ες 303) -Ξ- γγβἥδεῖς 
ρη, ἴῃαϊ 5, Ἐἐχαπιίηθβ τοῦ] ἃ Ὀμυδίη6855 ροϊηὶ οἵ νἱεῦν. --- ὅ'ψὺ», κει 

Ἴαξες, σεῖς ῥοφεέσεῖοη 97 (3566ὲ Νεῆ. ς᾽). Οηδ τηϊριξ αἰπιοϑὶ 58γ : 
“8ἢ6 Βρεουϊαῖεβ ἴῃ ἰαηὰ ᾿" (Ετδηϊκ.). Βιίοῖς., ποῖ 8ο νεῖ] : Οσημρία- 
ἐς... ἦπ ογ67 το δμν {ϊ. --- απ ἰΒ τὰς τεδάϊηρ οὗ ἴῃς Ηδῦ. 
τολτρίῃ ; ἴῃς τεχὶ [45 : [(οηβί 61:5] “ἦς δέσμη 97 εἴς. 2127 ἐα»»- 
ἑμρε 18 ᾿ϊ.: δὴ 7,11} οὗ ἀεν λαμάϊξ. ---- ΤᾺς ουἰζυτα οὗ ἴῃς νης νγᾶ8, 

δηά ἰ5, δῇ ἱπιροσίδηϊ ἰηάἀυβεν ἴῃ Ῥα]εβείης (8ες 24 70. οὗ Νεἢ. ςἢ 
4). --- 17. 1λϊ.: «ἀφ γίγας ἀεν ἰσίμς τυ ὰ εγεηρέ, τπαὶ 5, ρσοῦδ- 
ὌΪΥ, ποῖ εγυμρν (Οτκ.), Ὀαῖ, ὉΥ ἃ ἤχυτε, νῖτἢ βισεηρτ 85 ἃ σίγαϊε ; 
ἴδε ραϊποσίηρ ὑὉΡ ἴπε τοῦς στ ἃ σίγα γ88 ἃ ὩΘΟΘΒΒΑΤΕΥ͂ ργορᾶσα- 

Ὅοῃ ἕοσς βεΐίουβ ποῖῖς (2 Κ. 4). --- Τῆς ἐχρσεβδίοη ,20γ, τοογξ, 

4 8ες ϑοδιδάεν, 2 ε νυν ἧμ Μέμ], ἴεδν. ; Ἠατιπιδηη, δ ὲε ΜἸεὸν δεγὲπ εἴο.; Ἡ. 

ὙΝ εἶξε, Χο μενος; Ῥαϊτηεν, Φε:εν 97 1 Ἐχοάμ:, Ὁ. 74. 
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δἀάςεά δδϑονε, 15: Οὔν! Οὐ} ἱπιρ]1ςεὰ.---- 18. ΤῊς νοτρ ετε τεπάοσοα 
“2 λεγεεῖψες τ ΘΔῚ5 5ΕΏΘΓΑΙΥ Ἀξείς, ῬΡὨ γί 8}}γ (1 8. 145 ]οῦ 123} α4), 
Δηά 50, ΌΥ παῖυγαὶ ἰγδηβίδσθηςς ἔτοτὶ ἴῃς Ῥἢγβίοδὶ ἴο ἴῃς ἱπεε!]οοῖ- 
υδὶ (κὸ 1,21. σεπγε), ῥεγεείσε, ἰδ ᾿τδῃβιτίοη οὗἨ πιδδηΐῃρ ἰ5 νἱ5- 
ἴ016 ἰῃ ψ 3452: “μαεές (Ξ-: πηὰ ουἕξ ὃὉγ {0141} σπα΄ :ἐε (-Ξ-Ξ Ὀξοοπῖς 
εοηνίηοςα) “4αΖ γαλτσεὰ ἐς ροσά. 80 ἤετε ἴδ πουβενις ΦΆΓΩ 
ὉΥ τα] τπδὶ ΠΕῚ τποτὶς ἰ8 Ὀσηρίηρ Ῥεσυηίασυ ῥσοῆϊ, δηὰ τι 5 ϑἰδῖθ- 

τηθηϊ 15 τερεδῖεὰ δῃὰ εἼχραηάθα ἱπ βεοοηὰ ἰΐης, ἴῃς πιεδηίηρ οὗ 

τ ΒΙΟἢ 15 ποῖ: “8ἢς ἰβ ἱηἀείδραῦ]ς ἴῃ ποτῖς,᾿" Ὀὰϊ (Ὑ)114.): “Βοσ 
Ὠουδα 8 ὑγοβρεσζουβ." [Ι}η ἃ πὸ ]]-οσάεγεὰ ἤουβε ἴῃς ἰδτπὶρ Ὀυτηεδὰ 

411 ηἰρῃιϊ 45 ἃ βίῃ οἵ ᾿ἰἔε (ϑες ποῖς οὐ 1.33) ; ἰϊ5 εχιϊποϊίοη τηασκοὰ 
ΟΔΙΆΛ Ὑ (7 6τ. 25} ]οὉ 185)." ---19, 30, 2315, 225, Ἐουτ βἴδῃΖᾶ : 
ΠΟΙ Ῥγονίβίοῃ ἴοσ ἤοσ πουβθβοϊὰ δπὰ ἕοσ ἴθ 6 ροοσ. --- 19. 2σγς οκ 
5 ἴὸ, σσεελες οὐ 9. Τῆς τγδηβίδϊίοη οι 26 “ἐεα 7 β΄ ἱπξειτοά 
ἴτοῖῦ ἴῇς οοπηδοϊίοη. Τὰὰ Απς. ιτββ. (εχοορῖ, ρεσῆ.. ΤΑΣ.) 
ἀπαοικίδηά ἴμς ἐχργεβδίοη 8ἃ5 δάνοσυίαὶ : Οτὰ. Ὁ μεούμί τλΐηρε; 

1Δι. ' τὗοηρ Τλίηξε, Αα. ὅγιὰ. ΤῊ. ὅγγ. σσεπμομοῖν. --- 380. ΤῊΉΪ5 
οουρὶεὶ Ὀεϊοηρβ, ὉΥ ἰΐ8 σοῃϊεῃίβ, ψ] ἢ ν.5 5; 1 νὰ ρἰδοθὰ δεοσα 

Ῥετῆ. Ὀεοδυβε ἴῃς ρῆγαβς σὐγελλεές ὁσουτβ ἰῃ ν. Ὁ -- 91. Οη τἢς 
οσούστοηος οὗ βηον ἰῃ Ραϊεβϑης 8566 ποῖδβ οὔ 252 26). -- Αβ ἴῃς 
ἴεχὶ 5 διτδηροὰ τῆς τεδάϊηρ οὗ ἴῇς Ἡςῦ. (ν.3}) γε εἰρζλεά ἐπ 
σεαγίοε ἰδ ἱταρτοῦδῦϊε. ὙὍὙῆς σοηηθοίίοῃ 08]15 ἔοσ ἴῃς τηεπίοῃ οὗ 

βοιης ψΆγτὰ βοτῖ οἵ οἰοϊπίηρ ; ἃ βοατῖεῖ τοῦς, ᾿πουρῇ ταδάς οἵ ποοἱ- 
Ἰεῶ πιδίεσιδὶ, γᾶ ποῖ ὨΘΟσβϑαΓΙΪΥ ἩΡΆΤΤΩ ΘΠΟυΡὮ ἴοι ψ]ηῖει --- δηὰ, 
{τὸ νγετς, ἴξ 15 ὑπ} |κοὶγ ἴπδὶ τς πτίτοσ πουἹὰ υβς 1015 ἴδττα ἰηδιοδα 

οὗ βαγίηρ αἀἰγεςν ἴμᾶὶ ἴῃς οἰοιηρ ψὰ8 πνᾶστὰ. [{ τὰς Ηςῦ. 
οσγάεσ οὗ ᾿ΐπεβ ὃς τεϊδίηβα, νὰ τοῖὶσῃς σῆδηρε τῆς ἰοχὶ 30 85 ἴο ρεῖ 
186. τιραπίηρ τυαγυην. Βαΐ ἰξ 15 δαβίεσ ἴο οἤδηρε ἴῃς ογάογ οὗ 
Ἰποβ ἃ58 ἃρονθὲ. Ασοοσάϊηρ ἴο [δὶ5 διτδηρεπηθηῖ τῇς εονυεγίδας 
(ν.39) ἀτε ἴῇε ὑγοϊδοϊίοῃ ἀραϊπϑι ἴῃς οοἱὰ, δπὰ ἴῃς Ἵοοϊοσεὰ ρᾶγ- 
τηδηῖβ ΘΟ ἰΟΡΟΙΠΟΥ ἴῃ οης σουρὶεῖ. --- ἼΑἵ. ((ΟἸ]]ονγεὰ Ὁγ ΑΝ. 
ΤοΔΣζ.) ἱροῦ Δ Ϊγ : ἐἰσζλοά ἐπ ἀἐρεδὲς ρανγημδηῖς -- 3835. Οἡ ἐσυέν- 
ἐς 866 ποῖς οὔ 17}. 

4 Οἱ Νον,, “γελ., Ρ. 144: Βεπσίηρετ, “γελ., Ῥ. 124. 
1 8εδιηεὶ σοῦες γμγεσε δσίοϊες οἵ Ἰυχυυ δοιὰ τοδροίδοοοοε (Εν. 55 α 5. ΣΞ 7ετ. 

405 εἴ, 1Δγὰ. 4,5. Οη τὲς οσοοδίηςαὶ ἱμεεοῖ, τοῦ ἩὨΐοἢ ἴ;ς οοἰοτίηρ τοδί ννἢ8 
οἱνδίποι, οἴ, παν). βέοφη., οἰ. 8. 
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ΤΆε βεοιίου 31}. 81 εἴαπάς ἰπ (Θ' πεχί αῆετ Ξἢ 20. ---16. Κὶ.»9); τεβά Ὁ πρδ;. 
ΒΙ. τεϊαΐπϑ Κ, δπὰ οπυς [με οοππεοῖνε Ὁ} ἴῃ 35 : πθον, .- 18. ΤΙς Καὶ “ὁ, ροεῦ- 
οδὶ ἔοσπηι (154. 16 [,3π|. 219), τηδὺ Ὀε τεϊαϊπεὰ; Ο ρῖνες ἴῃς ταδὶ ἴοττα ποὸνς 

-- 19. Ἐ 09:3; Ὁ ((ο]!οννεὰ Ὀγ 45) ἐπὶ τὰ συμφέροντα, ΞΞ “053 ([149-.; τα93), 
δες ν᾽ 68), απὰ οἵ. Εδῖἢ. 856 ΕκοΪ. 1τοἷὉ 231 «",; ΑΣΘ ἀνδρείᾳ, ἀπά Ψ, αἱ μτῆα, 
ἔτομι ὙΡ οὐ σῷ, οἵ ρβεῃ. --Ῥ δ; δ κ-ὶ93 (50 εἀ. Νεπ. οὗἉ 1568, 1,46.), πιϊτῖεα 
ΓΙΓΝῚ ΝΆΦ52 (Βαχί.) οἵ κ᾿ϑ2»3 (Μ5. οἵ α-ο. 1238); ἴδῃς βεοοῃά ἔογπι (οὗ νιοὶ 
τῆς διττὰ ἐς ἃ νατίαιἴοι) ἰβ ἃ τεπάετίηρ οἵ 38 οὐ πανεῖ ἴῃ 35, δὰ ἰδ ῃοἱ εἰξεισβετσε 
ουπὰ ἴπ ΔΗΥ οἴμεν βεῆβε (1 ενγ᾿5 τεπάετίηρ “ἐς, 77 15 ἃ τῶεσε οοπ)εςίατε); ἴδε 

Βγεὶ ἴοστῃ 15 τερεϊοι οἵ ἰγαπβέετεπος οὗ ἴπε ποτὰ οἵ 38, διὰ ἰϊξ πιεδηίηρ 5 
πρκπονῃ (ἰἰ σδῃ ὈῈ ΟἿΪΥ σαεδβεὰ ἴο δὲ Ξ-- αἴϊ:442)); ςοπιρατίϑου οὗ ἐδε φίετι 
72 85 ῬΧΟ ΔΟΪΥ ΞΞ εν α λέ, απὰ οὗ Τατρ. ἀπὰ Ταῖπι. "2 ὀξανε τολῖκεβ ἴξ ρεοῦδ- 

δΙε τμᾶῖ τῆς νογὰ ἴῃ δ απὰ ἴῃ 38 -Ξ σέτέαῦ, π᾿ ΒΙ ἢ βεῖθδε 15 συρρεκιεὰ Ὀγ [δε 
οοττεξροπάεηι Ἀὲ 10 »ρίκαΐε. Ἐταμὶς, ἐτοεπάβ ἴο Ταϊπιυά. τ «ῥέκαϊε (λαό. 
Μίδῃπα 17, βεε Βυχῖ. Ζε5.), Ὀαὲ ἰξ δεεπιβ τόσα ᾿Ἰκοὶγ μετε ἴμδὲ ἴῃς εχρτγεβείοο 

νουἹὰ θὲ νατγίεὰ; ροββίθὶυ, μοσσενεσ, Φ0) δὰ 50 ᾶἃγε ποῖ Ἐχδοῖγ ςγπουγιαοῦξ. 
-31. Ὦ Ὁ; Ὁ δισσὰς, ψ᾿ὈΪΟΒ ἰδ τιαῖκο5 ἴμς Ῥερίπηΐπρ οἵ ν.Ξ3; Ψ, ἀμρἠἑείδες, 
Βεῆος ἴξ μα8 Ὀεθη ῥτοροβεὰ ἴο επιεπὰ ἘΠ ἴο συ, μοι, Βονσενεσ, ἧς ἰεχίοο- 

ΒτΑΡὮΪΟΑΙΙΥ ἱπιρσοῦδῦϊε, απὰ (πε ἐπιεπάἀδιίου πὴ 707 τοαγνΐὰ (Ηδρ. 15) 
ἘτΑΡΒΙ ΑΙ ματὰ. Τῆς οἴδηρε ἴῃ [ῃς οτάεσ οἵ ἴῃε ᾿ἴπεβ, ἃς σίνεπ δϑουε, 
ἌρΡεᾶσς ἴο γεῖηονς ἴῃς αἰβηου εν ἴῃ ἴδε ἱπιοτρτείαδτίου οἵ 38. 

-220, 310, 28, 24. ΕἸΔΏ οίδηζα: ἴδς ἀϊδιϊποῖίοη πἢΐοῖ βῃς γαίης 

ὉΥ ΒΕΙ ἱπάυ5.1γ. --- 3220, ΤΉς ἰοτῃ ἤετα τεπάεγεὰ ζμεη (ΕΥ͂. 3πε 
ἤϊπ6η) 5ἰρηὶῆοβ βοῦς ἥης τρδῖοτίδὶ, τιδὰς οὗ ἤδχ οἵ οἵ ἃ πιϊχίιγε οἵ 

ἤαχ ἀπά οοϊΐζοῃ, δῃά νγὰβ ὑσοῦδὈυ δὴ Εργρίδη ργοάυοι (Οςα. 
415 Ἐ2. τ6}9.18 2η7 Ἐχ, 2ς-- 30). --- Τῆς υρῴέάς σοϊοσίηξ πιδίζεγ νγᾶβ 
ορίαἰηθά ἴσο ἃ Μεαϊϊοσσαηδδη 586 15}: (μές, ΟΥὁἋἁ ῤῥωγβυγαν), 

δῃά [15 Ργοραγϑίοη νγᾶ8 Δῃ ἱπιροτίδηϊ Ῥβοεηίοίδη ἱπάυσιεγ (Ἀδνὶ., 
}λοεμ., οἢ. 8). Οατιηεηῖβ ἀγοὰ νη ἰτ Ἰηἀϊοαῖοα ἡγθα ἢ οσ Βὶρα 
ταὶς (Τὺ. 855 7εγ. τοῦ Εχ, 2ς-290 Οδηῖ. 3,9). --- Τῆς Βουβενιε᾽ 5 
ΜΑΤαΤΟῸς ἴ8 ΘΟΒΕΪΥ πὰ Ἰυχιτίου. -- 310. 866 ἀῦονε, υπάοσ νῆ. -- 
23. διεπαρωξλσά, ἰἰϊ. ξπσινη, ἃ Ῥτουιίηθηὶ τς] !- Καόνσῃ πιδη. -- 
Ορμπεῖ, τ, σαέες, ἰὴς ρίαος οὗὁὨ ἀ5ϑθπ Ὁ }Υ οὗ ἴῃε εὐήδν: οἵ τῆς Ο ; 
866 ῃοῖδ8 οὐ 1ὖ λ4΄. ΤῊς οἱ ἀ-5γαο! 5 σονεγηγηθηΐ ὈΥ̓͂ “ οἰάετβ " 
(ϑουλεναϊῖ βἰγηας ἰο ἴπδὶ οἵ τῆς οἷά -Ατγδῃ ν]αρε 3) ἀρρεᾶγβ ἴὸ 

Βαανα ςοηῃηυςξά ἴο ἃ ἰαῖς ρεγοά (7. 8." ττὖὸ ψ τογἶ 7οεἰ 13). - 
Τῆς Βυδραπά ἴπυ5 ἀεγίνεβ οἷν!! Ὀεπεῆς ἴτοπὶ ἢἰ5 νῖβξ᾽ 5 τερυϊδοα 
-- ΕΒ ἀϑϑαπιθὰ ὉΥ ἴῃς ΡῬεορὶε ἴπαὶ ἴπῈ μεδα οὗ 830 τε] -ογάογεά ἃ 
Βουβεβοιὰ πιυβῖ᾿ Ὁς ἃ πογίῃγ τῶδῃ, ἰπουρὰ ἰξ ἰβ Ῥγο Δ ὈΪ Ὡοὶ δὶς 

5 Οἱ. τῆς ϑαχοῦ τοῤῥεπαζενιοί ἀπὰ ἴῃς Νεῖν Επρίαπὰ ἰονη-ἀεεϊίπρ, 
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ἄτεββ (45 ν. 3 τιϊσῃς βυρροβῖ) ἴμδὶ ρίνοεβ δῖπὶ ἀϊβιϊηοϊΐοη. Τῆς 
ογάεσ οἵ οουρ]εῖβ 15 ποῖ φοοα. --- 394. Τῆς ἀπε εἰρέλ (ἃ ἀἰβετεηι 
ἰεῖτὴ ἔτοτα ἴῃς ἄπερ οἵ ν.3) νὰβ βοΐης ἤπε ἰδυσίς, ἴῃς ῥγεοῖβε 
Ὡδῖυτε οὗ πΠ ἢ ἰ5 οὶ Κπονῃ, που ἰδ τηλγ Ὀς ἰπίεττεὰ ἔστοτῃ ἴῃ 6 
δῃοίεηϊ Θγβῃ δὐϊπογίτο5 ὑπαὶ [15 τηδιεγίδὶ νγὰ5 ἰἰπεη. Ὁηαῖ (ἢε 
Βουβενε τδάς ἂμ 530] 4 τγᾶ8 ὑσοῦϑὈ ἃ βαυᾶγε ρίεςς οἵ οἱοῖῃ 
ταὶ οσουϊὰ ὃς υϑεὰ 45 Δἢ ΟὐΐέΓ ραττηθηϊ ΟἹ ἃ8 ἃ ηἰρῃϊ-ἀτοβ8. Τῆς 
ἴεστα οὐουτβ αἰβενθεσε ἰῃ ΟἿΤ. ΟἿΪΥ ἰῃ [ὰ. 145} 154. 42; οἱ, ΜΙ. 
145 (εἰκπάρη) Ἡδετοά. 2, 86 α΄. Τῆς φέγαἦδ γὰ8 ῬτοῦΘΟΪΥ οἵὨ 5ἰτηϊ- 
ἸᾶῚ τηδίεσίδὶ (7ετ. 1.3. ΕΖ. 169) ; ίογ τῇς νασίουϑβ βοσῖβ οὗ χίγάϊς ες 
ἴῃς ΒΙΌ. Ὀῖοῖβ. Τῆς νεανίηρ οὗ ἤης τρδίοσίδὶ ἀρρεᾶϊθ ἴο ἤᾶνε 
Ῥεδ ἃ ΡῬα]θϑβϑιηΐδη ἱπάυβιγυ ποτὰ ἃ σοι ραγδιινοὶυ ΘΑΣΪγ Ῥοτοά. ---- 

“Μεΐνενε, Ἰιϊ, γέσες, τἰῃαὶ ἰ56, ἰῇ Ἔχοθδηρε [ῸΥ ἸΩΟΏΘΥ ΟΣ ἴῸΓ ΟΠ ΕΣ 

διῖίοὶεβ ; οἵ. Τοῦ. 21. --- Μερολαπέ, '᾿ἰ. Οαπασπέί, τηαὶ 15, Βοσα, 
Ῥμοεηίοίδηῃ. Ετοῖὶ ἴῃς σοταμιθσοίδὶ ομδαγαοῖοσ οὗ ἴῃς (δηδδηϊεβ 
δε πᾶπὶς Ἴδα ἴὸ Ὀὲ υϑεὰ 85 -- »πογελαπί (Ζεοῖ. τ4Ὦ 70Ὁ 
41 [405], οἵ. Ηοϑ. 1212 154. 225 ΖΕεΡΆ. 1" ΕΖ. 1γ). [Αἴεσ τῇς 
ΠΟΙΏΠΏΘΓΟς 8 ἰΆΓΡΕΪΥ ἴῃ ἴῃς Παηάϑ οὗ ἴῃς Τγτίδηβ ; δῃὰ ἰξ νουϊὰ 
ΔΡΡεαν ἴῃπδὶ ἰτδὰς Ὀεϊννεθη [5γ86}1165 δηὰ Ῥθοεηϊοίδης Ὀερᾶῃ 85 

ΘΑ 45 ἴδε ᾿δηῖῃ οοηΐυτν 8.0." --- 3ὅ-27. Θιχῖῃ βίδῃζα: ΠΟΙ ψ]5- 
ἄοτῃ δηῃὰ Ῥσοβρεγίγ. --- 3ὅ. Τῆς “σέπρίὰ ἀπὰ ἀσηπον ἩδοΝ 8ῃς 
ΘΠ) ογ8 σομλς ἔτοιῃ ΠΟΙ ἥστῃ βπδηοίδὶ πὰ βοοΐδὶ ροβίϊου. δῆς ἱξ 
80 γ6}] 65: Ὁ] 15ῃς ἃ ταὶ Ξὃς σωράς α΄ ἴῃς {αἴυτο, ἰ5 ψουϊ δηχίεῖγ. 
- -Ιὰ ν᾿" τῆς εγεμρίλ 1 ρῃγϑβῖοδὶ, ἤοτς ἴξ ἰ5 800 18].--- 26. Ηδοτ τοΐς- 
ἶρνε 8 ΟΟΙΏΠΟΩ 86η86, ροοὰ Ἰυάρτηοηϊ, ἀϊθοσεϊίοη. δἀμαν 

ἐπομεδοκ ἰ5 ἰϊ. ἐπεγωεδον ο7 ἀἰπάμεις (ἘΝ. ἐστιν οὗ ξίμπάμε:ς), 
Ἰπδισυοτίοη, ἴο ΒΕΓ ΟΠ] άγεη, βετνδηῖς, δηὰ ἐπεηάβ, ν οἷ ϑρτίηρβ 

ἔτοπι ἃ κίπάϊγ, πἸς παν παυτε : (που ἄττα ἴῃ Ποῖ δαπηϊηἰδιγδτίοη, 
85 ὈδΟΟΙΏ68 ἃ Ὀυδβίῃαβ5 ἩΌσΏΔΏ, δῆς 15 ποῖ ἀου ΘΟ ΠΡ ΟΥ ὨΑΙβῇ. 
Τῆς ἰηϊεγρτγειδιίοη : “ ἰμβίσυοτίοη ἰῃ ἴῃς ἀυϊγ οὐ Κἰηάπθββ ἴὸ 

οΟἴδοτθ᾽᾿ ἀοδ8 ποῖ 80 ΜῈ}} Ξαἷξ ἴῃς σοπηεδοϊίοη, νυ ιϊοῇ τδῖθοΥ τηᾶτῖκς 

τὰς ξίπάπεες 45 ἃ υδὶ γ οὗ ἴπΠ6 ποιηδῃ Πετβα] . --- ΤῊς ἤγϑι Ἰΐης 15 
τι: «ἀφ οῤέης ἀθρ νμιοιἐὰ ἐπ (οσ, τοίτλ) τυΐεάονι. ---- ΟἹ ξΖίπαμοςς 
566 ποῖδϑ οὐ 45 11.--- 37, Ζοοῖς τυεὰ “Ὁ τε σεῖς ας τυαξνιαπ 79 ν᾽ 
(155 2 5. 185 ΕΖ. 2} ψ 3753). --- αγε τε “ σοπάυοϊ, ἀοίηρπ " ; 5ῃς 
ΒΌΡΕετνίδε5 4}} [μᾶὶ φοε5 οῃ. --- Τῇϊ5 σουρὶεῖ που]ὰ βίδα πιογὲ 

40 ΡΒοεῆ. οοπηπιεῖος 5ες ἢδνι., ϑέσεν.; Νοον,., «ἡγεῖ, ᾧ 44. 
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ΡΙΌΡΕΙΥ πεχὶ αῇἔοῖ ν.". --ῶθ, 29. ϑενθηιῃ βἴδηζα: ΠΕΣ πιεγὶι5 τὲ 
τοοορηίζοα ὉΥ ΒεΥ ἐΆΠΙΙΪΥ. -- 238. 1ζἰ.: ἀκγ εἀίϊάγερ γσίο με απά 
εαὔ ἀεν ἀαῤῥν --- ἀεγ ἀωεδανα [τῖϑεβ ὉΡ] σπαά ῥγαΐξες ἀθγ. 88ὲ 
8ὲ8 ἴῃς ῥγαΐῖβε οὗ ποῖ οὐγῃ ἱτωτηδαϊδις οἶτγοὶς, ἴποβα το ΚΏΟΝ ΒοῚ 
Ὀεβί. --- ΒΙιεἷκ. ἱηνοτῖβ ἴῃς οσάεσ οὗ ᾿ἰπς65 οὗ τῆς σουρϊ]εῖ, Ὀαϊ τῆς ἰΔη- 
ἔυαρε οἵ ν.3 5 ποτὲ ἀρριορτίαϊε ἔογ ἴῃ δυβθαηὰ ἴπδπ ἴοσ μὲ 
οἰ] άτδῃ. ---- Ετδηϊ.: 2,127 τομς φγοεῤόν, ἑλεγοΐογε ῥεοβάς ἐοηργαίμ- 
ἐσ ἀφν ---- ἀδρ ἀωσόαπα, ἐλεγεΐονγε ῥεοβίο ῥγαΐτε ἄεγ. Τνβ ϑθῆϑε ἰ5 
ἴῃ 1186} δρρτορσίδίε ---- ἴἢ 6 σοσαπλη" τυ σοηρταῖυϊατηρ, ἃ νγοπιδη οα 
ἴῃς ϑυςοα85 οἵ Ποῖ Ὠυθραηά δηὰ 50ῃ58 --- ἀχοορὶ ἴῃδὶ ἰξ 865 ἴο 

δῖνε ΠΕΣ 411 ἴς ογαϊς ἕοσ [παῖς ροοὰ ρεγίοσγιαηοθ. Βιυϊῖ ἴῃς Ηοῦ. 
ματα Ϊγ Ῥεστηῖϊῖ5 [18 ἱπιεγργεϊδοῃ : ἴῃς νετῦ γέ μῷ Ἵδηποῖ πιδδῃ 
2 γοερον (ἴῃς γίεε ἐσ ῥοῖσεν ἴῃ 282 ἰ5 ἀἸθεγεηι), δηὰ τὰς βυρρί γίησ 
2εορίέε (ἰμαὶ ἰ8, 2.4}) 85 ἴε βϑυῦ)εοὶ οἵ ἴῃς οἴδπεσς νετῦβ ἰ5 νεῖῪ 
ἀουδιδι, τ ποῖ φυϊς ουὖυἱ οὗ τς αυσϑιίοη. Εν ἴῃς νεγὺ ἐσ 

λαῤῥν 53εε ΜΑΙ. 315} ἡ γ)2}3 Οεη. 30}; τῆς γύε μ ἀεϑβογίθεβ ἴδε 
τιονοηδηῖ ῥγορασγαίοιυ ἴο ἃ ἴοσηδλὶ υἱΐεγταηος (σεη. 317). - 

29. 111.: νιαὴν ἀἐσωρλΐενε 49 εἴς. ὙὍΒδ υβς οὗ ἴῃς νοτὰ ἀσεράγ 
88 - τυογιᾶρ (ΟὨΪΥ Βετὸ δῃὰ Ὁδηῖ. 2 62) ἰ5 ἃ βυγνῖναὶ ({Ὀυπἃ ΟὨΪΥ 
ἰῇ ΡοΘΌΎ) ἴτοτα ἴμς ἴα ἤθη ἴῃ6 νΟγΔΏ, Ἔνθ δου τηδεγίαρο, 
τουλδίποα αἰνγαγβ ἃ πιο ΕΓ οὗ ἢετ (ΔἸ ἢ 6τ᾽ 5 (Δηγΐγ, δηὰ ψγὰ5 ἀςδηδά 

85 ἢ[5 “ ἀδυρῃίετ." --- ΚΖ τερτοϑθηῖβ ἴῃς 84π|6 ΗςΌ. νογὰ 858 συσα 

ἴῃ ν. Ὁ, ΞΞ “" νἱβογουϑίῃυ, εβεοϊίνεϊγ, δάἀπιγα]γ." --- Τμεθε πογάϑ οὗ 
Ῥταῖβε ἅσε ΟὈν]ουϑὶν υἱζοτεὰ ὉΥ ἴἢς Βυϑοδηα 845 ἴῃς βροϊκοϑβιηδη οὗ 

ἴῃς ἰαπλγ ; τῇς ττίτοῦ βρθαῖβ οὗ ἢὶ8 Πεσζοίῃς ἴῃ ἴῆς ταϊτὰ ρείξου. 
- 30,31. Εἰρθια βίδηζα : Ἰἰδυάδίοτγ βυμηπηηρσ-ρ Ὁ ἴῃς ρΡοεῖ. --- 
80. Τῆς δυϊποτ᾽β ροίῃηϊ οἵ νίεν : πῆδὲ ἢς ναϊυεβ ἴῃ ἃ νὶΐ ἰ5 
ἀοπιεβιίς εἴδοίεηογ. Ης ποεᾶ ποῖ ὃὈε υῃάετοϊοοά 458 ἀεβρί βίην 
ῬΘΔΌΙΥ --- ἢς βᾶγ8 ΟὨἹῪ τῃαῖ ἴξ 5 τγδῃβιῖοσυ, τῆ] ἱπιο!]ἴζεπος ἰβ ἃ 

Ιαβιίης βουτοθ οἵ ἀοπιαϑτίς Παρρίῃ 688. ---- Οἡ ὀέεστῦν δηὰ εομεεζπεε: 
(Ὠδτα ΒΥΠΟΏΥΤΏ5) 866 ποῖεβ Οὐ 111} 65. ΤῊΘΣ ἴνο δ(5., αἷϑο, 
ἐεεσίφα (Ἰἶϊ. ἀεεείί, 8ες 6} αἴ.) δηὰ φιαποίέον (τ. α ὀγεασέλ, α 
μπούδμηρ, 566 1.311) ἅτε ῬιοΌΔὈΪΥ τηεᾶπὶ 85 ΞΥπΟΏγτΩβ : Ὀεδυ [5 
βαἰὰ το Ὀς ἀεοεῖτβι] Ὀδοδυβε ἰξ Ρ45568 ἀνγᾶγ, δηὰ στῆ ᾿ξ Ῥαᾳ5565 ἴῃς 
Βορςε οὗ Βαρρίῃθ88 Ὀα5θα οἡ ἰ. ὙὍὙῇδ πιδδηϊηρ τοΔΥ, μονγενοσ, ὃὲ : 

ὃς γῶο ἠυάρεβ ἃ τοπιδῃ τΔΟΓΟΙΥ ὉΥ ΒΕΙ Ὀοδυ τ ΤΩΔΥ Ὀς ἀϊ8λρ- 
Ῥοϊηϊδὰ ἰῃ ΒΟΥ σμαγδοῖεσ. --- Τῆς βεοοηὰ Ἰΐης τεδάβ. ἰῃ ἴῃς Ηεῦ.: 
α τυονίαη τοὴσ γεαν-ς ΥαλευεΆ, τὰς εἴς. Βαϊ τιΐβ, πὰς ἃ φεππηεηὶ 



ΧΧΧΙ. 28-)ϑ 549 

Ὠδίυγαὶ ἰπ ἰ[56 10, 18. ἱταρσορϑῦϊε ἰῃ (ῃς οοηηδοίίοη : τῃς οάς εἶβε- 
ΜΠοΓα τηᾶῖτοβ ὯῸ ταΐδγεμος ἴο σεϊρίοῃ, οοπῆηϊηρ ἰἰ5εἰΓ ἴο ἃ ροτ- 

τταίτατε οὗ τῆς πομλδη 5 ἀοῃλδϑιίς δΌ γ ; ἰῃ ἴῃς 5βεοοηά Ἰἴπε οὗ 
τοῖβ σουρὶεις ἴῃς νετῦ φγαίδέ ΟὈνϊουϑὶγ σοηϊειαρ᾽δῖοβ ἴῃς βάτηα ομᾶγ- 
δοῖϊετίβεῖς (μαπλεῖὶγ, μουβον εν 5111} τμδὲ ἴῃ 6 β88π|ς νοτὺ ἰὴ νι 
μια5 ἴῃ νίαν, δῃὰ, ἔτοτα ἴμ6 ἴθηοσ οὗ [με οάς, ἴῃς οοπίγαϑι ἴο ὄεσερν 

5 ποὶ 2͵εέν, Ὀυϊ ἐμήελίρεπεε, ἐἀρί, σάνε αὔνε καῤαείξν, ἑπάμε- 

“7. ἴῃ δοοοσάδηςς σψίτῃ 115 νίαν ν. δ τείεσβ 30] εἸγ ἴο ἢςσ ἰηἀυβίτίαὶ 
δοιιίενεηεηῖ. ΕΟἸἸονίηρ ἃ Οτὶς. ἰοχί, γα τῦδυ τεδὰ ο7΄ ἐμιέερεπες 
ἰηδιεδὰ οἵ τυάσ Μεαγς γαλευεά, τἢς Ἰαιζεῦ τοδαϊηρ πιᾶν Ὁε ἴῃς οοτ- 
τεσῦοῃ οὗ ἃ ϑογίδε σῇο ᾿Ἰμβουρσῃϊ τπαὶ ἃ ρόεηι ἀςβοσ δίηρ τὰς Ἰάοαὶ 

σποιδη 5που]ὰ ποῖ [41] ἴὸ τι ἤθη Ὀἱεἴν 85 δῃ εἰεπηθηῖ οὗ Βεσ οἤδγ- 
δοῖοσ. --ϑὶ. Ιζἰ.; γίυε ἀδν οὗ τε γγμῖ οὗ ἀεν λαμαῖς, παῖ ἰβ, ἃ8 

βεοοπᾷ Ἰἰης ἰηάϊοαῖεβ, ἰεῖ ΒῸσ μάνα στεσορηϊἤοη δηὰ οσγεάϊι ἔοσ μοσ 

ἰηάυβίτυ δηὰ 511]] ----- συ ἢ ΔΌ ΠὙ 45 μοῖβ ἀδβεσνεβ βΈπεγαὶ ὑγαίβε. 

Τῆς ποιηδῃ ἰ5 τερασά θα Ὁγ ἴῃς δυῖμου 85 δῃ ἱπάβροηάδωης ἱπάϊνὶ ἀ- 
τ], ποῖ τε εἶν 85 ΔΏ Δρρεηάλρα ἴο ΠῈΣ δυδραπᾶ. ΤὨς ἐχρσχεβϑίοῃ 

Ῥεσπδρβ οοηίδίηβ δὴ ἰηεἰπηδιίοη τῃδὶ νοις, ὈΥ τεάϑου οὗ τῆς ῥτὶ- 
νΔΟΥ οἵἁ τἢεὶγ Πθ, ἀϊά ποῖ αἰνναγβ σεῖ ρυῦ)ῖς ογϑάϊε ἴοσ τ εἰς δαπιίη- 
ἰβίγσαῖνε δΌΪὙ οσ ἴογ ἴμ6 ἱπηιροτίδηι ρασὶ ἴθεν ρἰαγθὰ ἰῃ βεουγίηρ 
τὰς πε] θείηρ οὗ ἴῃς ἔδηλ]γ. ---- νιοηρ τὰς ῥεοῤίς ἰβ 1ἴϊ. ἐπ “λέ ραέες, 
τὰς Ρἷαςς πνβεσς ἴῃς ρδορὶς ραϊδετεὰ δηὰ ἰδἰκεὰ ονεσ ἴῃς δϑαίτβ οὗ 
ἴῃς σοτηπηυη τ ; 566 ποῖς οἡ ν.3. 

34. Ὦ τ; Θ΄ σινδόνας ((ο]οντεὰ ὃν Ξ', εἰκάονενε) σεμσίδε φαγσέενές. μὰ 
Ταῖς. ([4π|. 259.:33 ἡ 1043) 70 εἰχηίῆεβ δὴ επνεϊορίηρν οἸοῖ ἢ ος ψαιπηεηῖ, δπὰ 

ἐξ ἴ5 ὑδεὰ ἴῃ Ταϊπιυὰ ἴοσ δῦ οογεσίηρ (οσ ἀδΥ οἵ ἔοσ πίει (Κίπαοι πέράμάνε:ε); 
οἴ. Α58. “καέρερει, ξαγεε (ἰἸὰ Ὁς. 4:5. ἩΖδελ.), ἀπιὰ Αταῦ. σέων, ΞΞ α ἐμγίαἑη, 

ὙΒεηος «ὔαένε, ἐμγέαέρ- ἔφερον οὐ ἀρογξεεβεν (1ο ἴῃε Κδαῦα οὐ Δ βΞμγίῃς). 
8εε ποῖςβ οἵ Οσείεσ, Μίςἢ. ἢ. οῃ τηῖ5 ν., Μοοῖε οἱ 7ὰ. 14} 15, σβεγης δπὰ 

Ῥανί δου ου 158. 233, - -Οτὶς. σινδών 5εετῃβ ἴο Ὀς ἀετίνεα ἔτοπι ἴῃς ϑεῖα. νοσά. 
Ἡετοά. ὑβεβ ἴξ οὗ ἃ οἷοίῃ: τὰσουρὴ νἰοι τς Βαργϊοπίδης δἰεὰ ρουπάεα ἤ5Β 

(1, 200), οἵὗἁ ἃ βἰποῖϊας πιδῖετγίδὶ ἰπ ψἰο τς Ἐργριίαηβ πταρρεά ἴῃς Ὀοάϊε5 οὐ 
τιεῖν ἀεδὰ (2, 86), ἀπά οὗἩἉἁ Ῥαπάαδρεβ νεὶςι ἴῃς Ῥετιβίδηβ υϑεὰ ἔογ ἴῃς νουπάεά 
(7, 1τ81). Τὸ ἔπε ἀετγίναϊϊου ἔτοτι ϑδέρμαξεε ([ς [πά08) ἴῃς οὐ)εςϊίοη 1165 

(ϑεβγδάεσ, ᾿Ξ γε. κα σπάελερολ,, 1. 199 8.) ἴμαῖ ἰῃς οἱὰ Οτῖς. πδῆγε ἴον ἴΒε 
Ιμάτε τνᾶβ ποῖ σινδός, Ὀυϊ ἱνδός (ἔτοτι [ες Ἐταπίδη ἔοστη); ἂπὰ Ὧο δρρτορεγίδαϊς 
Ἐφγρίῖ. εἰγτροϊορΎ 85 ὕδεπ ργοροβεὰ. 1 ἴῃς βδεῆβε σαν ερ ἴοσ Α88, σμμαένερειν 
Ὁς οοττοοῖ, ἴδε ΗεΡ. νγοσὰ ἰ ἀυπάουδιοα!γ ϑεπιϊτῖς, απιὰ ἔγομι βυοἢ ἃ ἔοστα ἴμς 
Οτκ, οου]ά οοσὴς ὈΥ ἴδε ἱπβουϊτίου οἵ μι; ἴδε ὦ οἵ ἴῃς Οτῖκ. ρεσδρα ροϊπῖβ ἴο ἃ 
ἔοττα «μαΐδνε οἵ «μαδρ. Ξγγ. μ) Ὁ Δρρεατε ἴο ὃς ἃ Ἰοδη-σογὰ ἔγοαι ἰΒς Οτίκ., 
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ἱπδυαεηοςᾶ, ρετθαρδ, Ὁγ ἴῃς ΗδὉ. ἴοση. ΝῸ νου 71 οσουτβ ἴῃ ϑετηϊὶς, δδὰ 

ἴῃς τηεδηΐηρ οὗ ἴῃε δίεστῃ ἰβ ὑπκπόνῃ. 56:6 Βοομασὶ, ῥάσλς, “οἱ. 751, δδὰ 
Η. [εν], «5». Ῥγενιάι δ᾽. ἐνε Ογίεολ., Ὁ. 84. --- 35. Ἰ γνικ. Β,., υπηεςεββα- 
ΤΥ: ὙΠῸ “14 σεονγοτο. ---Ἰὰ (ΘΟ ν.35 [0]]1οννβ ν᾿ (οὐ 34), [με ογάετ οἵ Ἰείϊετ5 
θεΐηρ ἴἢυβ Ῥε.... Αγίῃ, 85 ἴῃ [3π|. 2. 3. 4 (ἴμε ογάεν ἴῃ Ψ τὸ Νδῆ. 15:0, οἰϊεὰ 
ὈΥ Β[., '5 ἀποετίδίη); [818 διγδηροσηεῃξ τοὺ ἱπάϊςαϊς δῃ εαυὶν νατϊαϊίου ἰὰ ἴΒε 
ογὰες οὗ ἴδε Ἰεϊϊετβ οἵ ἴπε αἱρῃδθεῖ." --- Ἰη τὰς Βαμίαϊς τβ. [Ὡς ογάετ οὗ Ἰΐωες 
ἰς: ν Ἄδα. 270. α. 350. 864." .4ὥ86 ἼἬ :Ὃπ γΡ; Θ΄ τάξιν ἐστείλατο, Ρετῇ. ΞΞ- τ 
Ἴσπη. --- 37. Κ' Γλ55} ἰδ δουῖθαὶ εττοῦ ἔογ Ὁ γ 35, --- ᾧ δὐάς {πε στεαῖετ ρατὶ 
οἵ ν»38; 8εε αἷβο (δ᾽ 5 δἀἀϊζίου αἱ 315. -- -80. Ἐ2 γὴν γκτ Πθν, ἕοτ ψβῖςο ὦ μας 
ἴδε ἀουθ]εῖ γυνὴ συνετὴ ἀπὰ φόβον Κυρίου; ἴδε ἰοττηεῖ δρρεᾶτῖβ ἴο ὃὈς ἴδε 

οτίρ αὶ τεδάϊηρ, βίπςς ἴξ νουἹὰ Ὀς 1688 ΕΑ 5 ἴο δοσουπί ἔογ [15 Ἰοϊγοάυςτίοι ΕΥ͂ 

ἃ βουῖρε; τεδὰ "}}} γῶν (οἵ. 303) οσ 73) ποῦν (οἴ, 1δ).---81. (Θ΄ χειλέων, ἔος 
ἌΆ τοῦ, ἐπουὰ ῥργοῦθὈ]Υ Ὀε εππεπάςὰ ἴο χειρῶν (80 55, Οοπιρ].). --- ἢ τοῦτο; 
Θ᾽ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, τΞ ᾿ὦ}3 οὐ πῶν (ἴὩς ργεοεάϊηρ νγοτά επὰβ ἴῃ Ὁ). 

4. Λοοάδῃηϊδὶ) νατϊδύίουης οἵ ογάεσ ἃσε βευθδρβ ἰουπὰ ἰῃ ᾧ 25. 34. 



ΙΝΌΕΧ 

.-------.ς-. 

Ῥαοκ ῬαΑαΟκ 

ἌΒΟΤΗ ἘΑΛΒΒΙ ΝΆΤΗΑΝ, 473 Εοοϊ. 12], 1128. 

Αἀυϊίετγ, ρυπίδῃτωςεπὶ οἵ, 141 Εἀποδιίοι οἵ ]ενΐϑΒ ΟΠ άτεη, 14, 86 

Αφποδιοΐξπ, 520] ΕἸο5Ἐ, 522 
Αφτουϊίυγαὶ 11ε, 63 ΕἸοδίπι, 35 

ΑἸοἴπους, [με ΒΙΡᾺ ῥτὶςεῖ, 537) ἘΡἰουτεδηίεσι, 43,46, 104, 303, 376,477 
ΑἸεχαπάεσ (]. Α.)ν» Ἀγτὴῃ οἵ, 29. Εδοϊεσίξῃ, 8 

Αἰρεὶ, τιεἀϊδίηρ, 8 τα 
Αποοῆυ5 Ερίρδδηςς, 9, 37] Εούκτη Οοερεὶ, 26, τόρ, 174 

Ἀροεϊαϊεξ, 496 
Αἰεΐοιε, ῥγουεσὺ οἵ, -. 438  ΟΕΝΈΒΑΤΙΟΝ, εἴογηδὶ, 181 

᾿Αδβίάδδῃ, 37 Οοὰ, οοππηεοῖίοι οὗ, ψ»} Ἰδηὰ, ς2, 218 
ΑΞ5, υδς οὗ, 473 στεεὶς εἰεπηθηὶ ἰῃ Ρτ.,. 22 

τβουρδι, 35 
ΒΕΑΤΙΤΟΌΕΒ οὗ Ῥτογυεσῦβ, 6η Ουεπῖ-τοοσα, 4οι1 

Βοννεὶ5, 33, 98 ᾿ 
Βεαίῃ, 33ν 98) ἩΑΒΙΟΊΒ, 44 

Ἡασίηρ, βεβδβοῦ οἵ, 493 
ΟΑΙΆΝ, βδοσεὰ, 475 ει ρἱϊαγ,ς 475 
ΟΠ άτε, εὐποκίίοῃ οἵ, Ηοτβεξ, υβς οὗ, 412, 473 

14, 86, 2η8, 376, 419 Ἡγταχ, ἰδς, 534 
ΟἸοῖΒ5, ργερδγαίίου οὗ, Ξς4 

ΟΟοΟΚ, ἴδε, 536 ἹΜΜΟΆΤΑΙΙΤΥ,Ἠ 300, 522, 523 
(οπδεείεπος, 163 Ιπάἀεπηϊτε οοπαισγυςιίοι, 21ις 

Ιπάγα, 128 
Βαυοητεμβ, 1908 Ιπίεγεβδὶ ΟἹ τὩ ΟΏΟΥ, 4981. 
Ῥεδίὶ, νἱοϊεπὶ, 530 
Βεπιοι, Ὀ]οοάτ ἰτβῖυ, 528 [ΕΊΞῊ οοτησηυἰτῖεα, ατίβάϊο- 
Ῥεϊοττηϊπδίϊνε, δρροβιίοδὶ, 192 τίου οἵ, το 

Ὀινίῃς ᾿ΘαἸουϑΎ οὗ Ὠυτηδῃ ῥτε- 7ενϑ, ἀροδβίαϊε, 23 
τερβίομβ, 487} ἰπ Ῥαϊεβίίης, δρτιουϊυταὶ [πε οἵ, 201 

Ὀίνοτος ἢ Ἰαῖοτ τἴτηςδ, 141} οἵ [δε ἀϊκρετείου, 484 

Ἀοζξ ἱπ Ραϊεβίπς, 478 ]οῦ 5, ἀαῖε οἵ, 6ς 

157, ἊΣ ἀὶ χχχὶ]ὶ 
ἙΛΕΙῪ πηλττίαζε, 114] δὍοοοῖε οὗ, Ἢ 80 

ἙΔΙῚΥ τἰδίηρ, 124 7υδιϊος, 39 
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Ρλοξ 

Καυμ, Αγδυίδη ἀεί, 437 
ΚΙιάμογα, 98 

Κίηρπ, διτἰτυάς οὗ ΟΤ. ἰοτασὰ, 168 
αποιίους οὗ, 223 

Κοσδη, 112, 199 

ΓΈΕΟΗ, 520 
Ιάνεσ, 98 

ἴοι, 363 
Ιλιοκ, 487 

ΜΑΒΒΙΛΟΚ, 533 

ςετεσοοηΐοξ, 47 

Μαββεὶ, 3» 524 
Μαββα, ἰαπὰ οἵ, 539 
Μαζάεδῃ βδογεὰ δοοῖΐκς, 43 

Μεδά, 2482 

Μιάτγαβῃ, 18ς; 475 ἢ., 519 
Μοεδεὶϊ, 5138 

ΝΑΜΕ, 5ἰψείβοδδος οἵ, 3260 

Ναυκταῖίς, 45 
Ναξζίγῖϊες, 282 
Νιφδι-Ραῖτγοὶ, 151 

ῬΑΙΤΑΝ, 3. 

Ῥαγεηῖς, οὐ χαιίοα ἴο, Ε.}] 
Ῥεςοδθ  γ, πυπιδα, 386 

Ῥετγίεςσιίου, Βυπιδη, 386 
ῬΒατγίβεεβ, 522, 523 

Ριεκε ΑΒοῖν, 354. 377, 429, 430 
Ῥιγαυϊΐ, 3. 

ῬτοιπείπευΣ, 128 

Ῥτοπικυκίου, 45 

Ριδββεῖερ, 142, 303 
Ῥαπίξίνε ὈἸπάῃς:ε, 28 

ΒΑΙΝ ἱπ Ραϊεείίπε, 468 

Ἐδοδδθῖϊες, 282 
ἘΚερεπίαποε, 28 
Ἐκβεπιτηεῆϊ, 252 

Ἐκεβρο: δ Ὁ ΠΥ, ἱπάϊνί ἀμαὶ, τος. 

Ἐεβυττεοιίου, 522, 523 

ΙΝΘΕΧ 

τλοῖ 

ἘΚοεια! ἰδίου, ἰδνν οἵ, 4ς4 

ἙἘενεϊαϊίοι, αἀἰνίῃς, 22 

ΕΑἰχνεάα, 521. 

ΘΑΟΒΙΕΙ͂ΟΕ, 410 

ΘοΒοο]5, 8, 9, 14, 51, όφ, 84, 270, 424 
ϑεδβοιβ, 124 

ϑΒδρββῃ, (Ὡς, 534 
5860], 15,131, 307, 314, 338, 404 

8εε δἷδο πἀετιγοεϊά, Ὑδανεδ. 

ϑίϊνες ἄγοββ, 479 

ϑίηποι, δἰτἰταὰς οὗ βϑαᾶσὲξβ ἴονγασὰ, 27 

ϑιδῖεν, 347 

Θίδνειγ διπιους ἴῃς [ετξ, 238 
ϑίανεξ 85 γυϊεῦς, 371: 

Ῥεῖος οἵ, 2465. 

ϑοοτγβδῖεβ, 22 

90], 40 
ϑατγεῖγβῖρ, 121 

Ταιμῦρ, ἴδε, 14, 47, 107, 152, 
155, 199, 225, 307, 336, 

395, 401, 473 Π., 475 π., 408 
Ταχεε, Ἐργριίδα, 507 

1ἐγδε} 8}, 507. 

Ὀνθεανόβιρ, Βαυγὶοαίδο, 1ς8 
ὕτΐτὰ δοά ΤὨυσηπιίσα, 16 

γον, 394 

ἍΜΈΙΟΗΤΘ δηὰ πιεδβυγες, 324 

Μυτε, μον οΒοθθῦ, 374 
νΐπε, υβὲ οἵ, 1τὃς 
ὙΥϊβάοπι ἰδεπεςοαὶ νὰ Οοά!"ε 

ταοταὶ ἴδ, 27 
ΜΝ βάστα οἵ 90]., 531 

γοπιςη, ἀϊνοτοςά, 531 

Ῥοβίεοι οἵ, 103, 149, 198, 228, 241 

ῬΓΟΡΕΤΙΥ τἰρμῖς οέ, 534 

ΥΑΛΉΜΕΗ, ὕδῆς οἵ, 360 
υϑε οὗ ἴῃ Ὡδπις, 1ο 

35] διὰ 5Βεοὶ, 

ὁ 

Ὅρεν 
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ΑΡΒΚΕΡΙΑΤΊΙΟΝΘ 5 

ΓΝ Αδες δεῖς. [.] ΑἸεχδηάγίδη Ν εγσίου οἵ ΟΤ.; 
ΑΙὰ. Αἰάΐης Οτκ. τεχὶ οὗ ΟΤ' 65, ναι. Μ5. οἵ ὦ, εἰς. 
Α4. Ααυϊ]. αεὶξ. Α. σείρες. 
Ατ. Ατδῦ. Μψετγβίου οἵ ΟΤ. 6 ες. Νν. ἀεϑεπίυ5. 

ΑΥ. Ἑπρ. Αὐϊποτίζεά Ψετείου. Οἰμεῦ. Οἰπβῦυτρ᾽5 πιδοοσεϊὶς ἴοχὶ οἵ 
Βαυτὴρ. Α. 7. Βαυπιρατίπετ. ΟΤ. 

ΒΩ Βαες δηὰ ἢ εἸϊίζεον, [ἰδεῖ] Οταςες. ὕεη. Ὁοάεχ Νεπεῖυ (Ξ- ΗΡ 
Ῥτονεγῦ. (ἰεχίαπι τδδοσε- 23). 

τίςυτα). σε. Η. Οσεᾶϊ:. 
ΒΌΒ. Ηεῦ. απὰ Ἑῃρ. [,εχ. οὗ ΟΤ,, | ἢ Μαβοσεῖίς ἰεχῖ. 

εὰ. Ε΄, Βεον, 5. ΒΕ. Ὀτίνεσ, Ηεϊά. Μ. ΗἩεϊἀεπδείπι,. 

ΓΟ. Α. Βείξῃε. ΗΙ. ος Ηἰϊ:. Ε. Ηἰεσὶς. 
Βεοκ. ὙΥΥ. Α. Βεοίκες, Ὁδαγίοϊεβ. οὐ] Η-Ρ Ἡοΐπιεβ διὰ Ῥαδζξοωςβ, Υεῖ. 

Οα]]υ5 (Επῷ. ἴταῦβ.). Τεεῖ. ὅταεος. 

ΒεῖΒ. Ε. Βεηΐδεαυ, ὨϊΪε ϑργᾶςβε) ἤουῦ. (.Ε. Ηουβδίχαιι, ΒΙδ᾿Α Ηεὺς. 
ϑδίοπιο᾽ 5. 785. 7.6. 7]6εξες. 

Βι. 6. Βίοϊιε!, ,7]40.5. ]ουτη. οἵ Ατιες. Οτίεωηϊδὶ 
Βδιι. Ἐ.Βδιίοδεν, Νοῦς Αςἤγθη]εβα. ϑοοΎ. 

Β5. Βε;-ϑῖγα (Ἐςοϊεβίαβιϊςδ). [Κδιιρ. Α. Καπιρμδυβεὴ (ἴα 
Βαχι. 1]. Βυχίοτί, [χεχ. Ομαὶά. Τα]- Καυϊζθοδ᾽ 5 Ηεἰσε 

τουά, εἰ ΔΌΡίη. Θο τ). 

Οαρρεὶ. 1,. σδρρε!υβ, Οτϊτῖςα ϑδοσα. [Κεπη. Β. Κεπηίοοις, νεῖ. Τεεὶ. Η ὃ. 
ΓΙ. ΑΙ. ΟἸεπιεπὶ οἵ ΑἸεχαπάσία. ΚΙοδῖ. Α. ΚΙοβιεσιιδηπ. 
Οοος. [. Οοοοείυβ (Κος), [εχ] Κδθ. Ε΄. Ε. Κδηϊρ, 1,επτρεῦδυάς 

Ηεδ. εἰ ΟΒαεϊά. ἃ. μεῦς. ϑρύδοδε. 
Οοταρὶ. Οοπιρ!υἱεμδίδῃ Ροϊγρίοι. ᾿, 7ετοπιε᾽ 5 Ννειείοη οὗ ΟΤ. 
Οορί. οτοριίς Νετβίοῃβ οἵ γον. Ια... Ρ. ἀεΓρατάς. 
Βε. Ἐτδῃζ Π εἰ ζοοῦ, ἢδς 9410. [ἢ. Μαπίη ἰδεῖ, 

τοῦ. ϑργυςῃθας. Μίςοβ. Ὁ. Β. Μιίοδδεϊ 5. 

Ἐπεάτ. Ὠ εἰ ἔζοο, Αδεγτ. ΜΩ,. Ἰνγ, Νευδεῦσς, Ὑν δεϊεγθυςον. 
Ἡδπάνδτεϊεγθυςδ. Νον. ὙὙ. Νονδοῖ. 

ῬείεωΩ. ἢ εϊβειηδπη, Βἰ θεϊδιυάΐε:. Οἱ. ]. Οἰδδβδυβεη, Ἂπεῦυο ἢ ἁ. 

ΠΏ: ΒΕ. 7.8. δε-Εορεὶ,, γας. Ἰεςῖ. νεῖ. Βεῦ. ϑργδοδε. 
Τεει. Ῥεβῆ. Ῥεβαϊςα ϑγζ. γεγείου οἵ ΟΤ. 

θι. 5. Ε. Ὀηνες, Ὠευϊετοποίῃγ. | Ρίπὶ.. Η. Ρίμϊκυμδ. 
γε. 7. Ὀγεετίμοϊ. Ριεὶς. ΑΡ. Ρ᾽τκε δοιὰ. 
Εν. Η. Ἐναἱά. Ῥήοο. ΡτοοορίυΞ. 

ΕἸείδοἢ. Η. 1,. ΕἸείδοδετ. Κανὶ. 6. Βανϊπεου. 
Ἑταθκ. ΜΝ. Ετδηκεηθετᾷ. ΕΝ. Επρ. Ἀενίφεά ΜετγἼείου. 

Φ Οἱ, Βιο!οξταρᾶγ, Ρ. χκκν. 
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Ῥεβδίμα; 3314: οἀ, οἢ1ε, εἴς. [  επεῖ. (ον, εη.) Οτκ. σοάεχ νεμείωε. 
Ἡεχαρίας ϑγτίας. νορ. 6.}.1 Ννορεὶ. 
ϑδδαϊα᾽ 5 Ασαῦ. ἴσ. οὔ Ῥγου. ἰὝ ΈΒ. 1. ὙνεΠμδύυσε. 

. Ἡδυρι᾽ 5 ϑαοσεὰ Βοοῖβοίοτ. γὼ. Ο. Μηάεδοες. 
1. Ἐ.- ϑοβ)ευδπει, [εχ. ἴῃ | Ζδοκ. Ο. Ζδοκὶεσ. 
ΓΧΧ. ᾿ Α, οὐ’ Αφυϊ. 

Α. ϑοδυϊίεη. Σ ϑυιπιδοῆυς. 

σ. 5ἰεφήεά ([π 55.). Θ ΤὨεοάοιίοπ. 
ϑιερίεὰ ἀπά ϑίδάε, Ἡςδ. 

ΨΥ δτιοσθυςὶ. ῬΙΑΟΕΙΤΊΟΑΙ, ΜΑΒΚΘ 

ἩἪ.1,. δίγδοϊς. Ο Ιπϑευτίου ίοσ οἸἰεάσηςςβ. 
ϑυτοοδοδυδ. ἐῶν Ἑταεπάδθοι οἵ τηδς. ἰεχῖ. 

Ταγρυμι. [4] Οπιϊβείου οἵ Ηςεν. ποεὰ σε 
Ἰδεοάοιίοι. ποΙὰ δ. 



ΤῊ [αἰογηδίίοαδί Οἱ] ΟΟπιπιο δέ δΓ) 

ΔΕΒΑΝΟΕΜΕΝῚΤῚ ΟΕ ΝΟΙΌΜΕΒ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟᾺΚΞ 

ΤΗΕ ΟΙἿἿὉ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

ὠΕΝΕΒΙΒ. Τῆς Ἐδν. ἸΟῊΝ 5ΚΙΝΝΕΚ, Ὁ.Ὁ., Ρτίηςῖραὶ δπὰ Ῥιοΐίε}ϑββοσ οἵ 
ΟἸἹὰ Τεβιδπιθηὶ ὑπὸ ὑπ διὰ Ιιεταίατε, Οοἰϊεκε οὗ Ῥτεβυγιετίδῃ ΟΒῦσοι 
οἱ Ἑπρίδηὰ, Οαποθτὶ Ἑηρίαηὰ. [Νου Κεαάγ. 

Εχοῦυδβ. Τῆς Βεν. Α. ΒΕ. 5. Κεννεου, Ὁ. Ὁ., Ῥχοίεςεος οἵ Ἡδῦτεν, 
ὕὈαἰνετϑ οὐ Εἀϊπθυσρ. 

κενιτιουδβ. 1. Ε. 5ΘΤΕΝΝΙΝΟ, ΜΑΑ., Εεϊϊονν οὐ Υν δβάβαπι (Ὁ ϊερε, Οσίοτά. 

ΝυΜΒΕΗΒ. Τῆς κεν. Ο. Βυσῆάναν Οβαὺ, Ὁ.., ῬγοέεἊβϑογ οἵ Ηεῦτεν, 
Μαηβῆε]4 ΟοἸϊερε, Οχίογά. [νοι Κεαών. 

ὈΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥ. Τῆε Ξεν. 5. Ε. Ὀκπινεβ, Ὁ.Ὁ., Ὀ.1ἱετ, βοπιειϊπιθ 
Ἐερίυβ Ρτοΐεβϑον οἵ Ἡεῦτγεν, Οχίοσά. [Νσιν Κεαάγ. 

ἡοϑηυά. Τῆο εν. ΟἙΈΟΒΟΕ ΑΡὰμ ὅμιτη, Ὠ.Ὁ., 1.1,.Ὁ., Ῥυϊπεῖραὶ οἵ ἐδς 
ὕπίνεγβιιν οἱ Αθεγάδεῃ. 

φυῦοξΒ. Τῆε εν. ΟΕΈΟΒΟΕ Ε. ΜΌΟΟΒΕ, ̓ ὼ Ὦ., Κ1,.Ὁ., Ῥτοΐεββθογ οὗ Τῆε- 
οἷον, Ηαγναγὰ {{ηἱνεγϑιν, σαπιρτίασε, Μ [Νοῖυ Κεαάγ. 

βδαμυει. ΤῆεἪ ΚΕεν. Η. Ρ. ὅνιτη, ἢ.Ὁ., υἰἱδταγίδη, σηΐοη ΤὨδοϊορσίοδὶ 
ϑευγίηδῖν, Νὲνν Ὑοτκ. [δου Κεαάγ. 

ΚΙΝΟΒ. Τῆς Εν. ΕΒΑΝΟΙΒ ΒΒΟΥΙΝ, Ὠ.}., δ.1πὸ|, 1.1,..Ὁ), Ῥτεβίάεηξ 
δηὰ Ῥτοίεββου οἵ Ηεῦτγενν δηὰ Ὀορπδῖα Τιλυρύαρεβ, ὕπίου Τμεοϊορίοαὶ 
ϑειαίπασγυ, Νενν Ὑοσῖ Οἱϊν. 

ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΒ. Τῆς Ἐκν. ΕΡΨΑΒῸ ἷ,. (ὐυπτι5, Ὠ.Ὁ., Ῥτοΐεβθοσ οὗ 
Ἡεδτεν, αἷς σπϊνετϑιιν, Νὲν κσλνευ, Τοπη. [Νοιυ Κεαάν. 

ἘΖΗηὰ ΑΝΌ ΝΕΗΕΜΙΑΗ. Τῆε Βδεν. Ι,. ΝΝ. Βαττεν. Ῥῃ.Ὁ., Ὁ.Ὁ., Ργο- 
ίεββοσ οἱ ΟἹὰ Τεβίαπιοηϊ 1,ἰϊεγαΐαγε, σεπογαὶ ὙΤΒθοΙς ρος δὶ ΘοΙΏΪΔΓΥ, Νεν 
Υοεκ Οἰιγ. [Νοιυ Κεαάν. 

Ρβαι 58. Τῇε Βεν. (βαβ5. Α. Ββιοοβ, Ὠ.Ὁ., Ὁ.1ῖεϊ., βοπιειίπιε Οταάυδια 
Ῥτγοΐίεβϑογ οἵ ὥρ τας ὼς ἙἘπογοϊοραάϊα ἀπὰ ϑγαίδοῖικο, ΗΝ ως Ὑπμεοϊορίςαὶ 
ϑδειλίηδγυ, Νεν Ὑοτὶ Νοιυ Κεαάγ. 

ΡΒΟΝΕΗΒ5. Τῆς ον. Ὁ. Ἡ. Του, Ὁ.Ὁ., ...».Ὁ., Ῥτοΐεββϑοσν οἵ Ηδῦτγεν, 
Ἡατνατὸ τ]ηϊνεγϑιςγ, Οαπιδτίαάψε, Μαβ88. [νοτν Χεαάνγ. 

“08. Ἴ1ε εν. 85. Ε. Ὀκινεμ, Ὁ.Ὁὃ., Ὁ1Δα:, βοϊπδίίτης Κερίυ8. Ῥτοΐεβϑος 
οἱ Ηεῦτεν, Οχίοσγά. 



ἸῊΞ ἹΝΤΕΚΝΑΤΊΟΝΑΙ, Γ(ΕΚΙΤΙΟΑΣ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ 

ἸΘΑΙΑΜ. ΟΒδρα. 1- ΧΧΥΝΤΙ. ΤὨς Ἐεν. Ο. Βυσβαναν ὅδαυ, Ὁ.Ὁ., Ῥσο. 
(εεδος οἵ Ἠεὔγενν, Μαηκβεϊὰ σοίϊεφε, Οχίοτά. ἸΝοι Κεαάγ. 
ἸΙΒΑΙΑΜΗ. , ΧΧΥΝΠΠ-ΧΧΧΥΧ. Ταε εν. Ο. Βυσηαάναν ὅβαυ, ἢ.Ὁ. 
(Ἰδρα. υΧ -ἼΧΥΙ. Τῆς Κεν. Α. 5. ΡΕΑΚΕ, ΜΑ.Α., .Ὁ., Πεδῃ οἵ ἴῃς Τεο- 
Ἰορίοδὶ Βδουϊν οἱ ἴδε Νν)εϊοτία ᾿ὐηϊνετβίεν δὰ Ῥχοέεδεος οὗ Βίδὲίοδὶ Εσορεςεί 
ἐῶ ἕδο ὕμίνεεειςν οἱ Μαμολιθοῖες, Εχιαίδι, 

ΕΒΕΜΙΑΜ. Τῆς Εεν. Α. ΒΕ, Καρκρατβιοκ, Ὠ.Ὦ., Ῥεβη οὗ ΕἸΥ, οοαιρετοο 
Ἐερίυβ Ῥχοΐεββοσ οἱ Ἡεῦσεν, Οδιαδσίαχε, Επρίδηά. 

εζεκιει. ΤὩε Εεν. 6. Α. Οοοχσ, Μ.Α., Οὐ εὶ Ῥγοΐεβϑθοσ οὗ ἴῃς [πΐεγργε- 
ταῦύοῃ οὗ Ηοἱ δουβίατο, ὑπϊνεσεὶ οὗ Οχίογὰ, δηὰ ἴδς εν. ΟΗΑΒΊΕ5 Ε᾿ 
Δ ὠτ ες Ὁ.1.1π||, Βεϊονν δηὰ 1,εείυγες ἰη Ηεῦσεν, 8ι. Το π᾿ 5 (οίϊεβε, 

ΌΑΝΙΕΙι. Τῆς Ἐὸδν. 7οην Ῥ. ῬΕΤΈΡΒ, ῬΏ.Ὦ., Ὦ.Ὦ., δοτιεϊπις Ῥτοέεβθοξ 
οἵ Ηεῦσεν, Ρ. Ε. Ὀἰν ΠὙ 5.δοοὶ, ῬΒΣ ΙΔ οἰ ρα, πονν Ἀσεςίογ οὗ 51. Μιςδδοῖ 8 
ΟΒυσοι, Νεν Ὑοικ Οἱ γ. 

ΑΜΟΒ ΑΝΌ μοβέα. Ὑ,. Ε. Ἠλβρσχβ, Ρῃ.ὮὉ., 111... βοτηδίϊπις Ῥτεοίάεηςξ 
οἱ ἴδε ὕαίνετεῖεγ οἱ Οδίςαρο, ΠΕ νοῖα, [Νσιυ Κεαάν. 

ΜΙΘΑΗ, ΖΕΡΜΑΝΙΑΗ, ΝΑΗυΜ, μαϑάκκυκ, ὉΘΑΡΙΑΗ ΑΝΌ ὁὑόοει. 
Ῥτοΐί. θην Μ. Ρ. ὅμιτη, ὕπινεζειιν οὗ ΟΒίςαξο; Ν. ΗΑυεβ αβὺῃ, Ὁ.Ὁ., 
11,Ὁ., Ἑάιῖος οἱ Τὰε ]πἀερεμάεμι, Νενν Ὑοτκ; Ῥτοί. ἱσῦβ Α. ΒΕΜΕΣ, 
ὕϑαίου ΤΒεοϊορίςδὶ ϑεγαίμασγγ, Νενν Ὑοσὶς. [δοιν Κεαᾶνγ. 

ΜΑΘΟΑΙ, Ζεομαβιαη, ΜΑΊΑΟΗῚΙ ΑΝΌ .ΟΝΑΗ. ΡῬιοί. Η. Ο. ΜιτΌΒΕΙΣ, 
Ὁ.}.; Ρτοί. 7]οεν Μ. Ρ. ὅμιτη, ΡΒ... δηὰ Ῥχοί. }. Α. ΒΕΨΕκ, ΡΒ.Ὦ. 

ιδοι Κεαὼγ. 

ΕΒΤΗΕΒΝ. Τῆς δεν, 1, Β. ῬΑΤΟΝ, ῬΉ.Ὦ., Ῥτοίεββοζ οἱ Ἡεῦτγεν, δεῖ 
ἐογτὰ ΤΒθοϊορίοαδὶ ϑετηΐασγ. [Νσω Κεαάγ. 

ἘΘσΟΙΕΒΙΑΘΤΕΒ. Ρτοί. ΟσΈΟΚΟΣ Α. ΒΑΚΤΟΝ, Ρ᾽. Ὁ., Ρσγοίςεξοσ οἔ ΒίὉ]1- 
(Α] 1τεγδίυτε, Βεγη Μααν (Ο]]ε χε, Ρὰ. [λύτο Κεαάν. 

Βύυτη, ΒΟΝῸ ΟΕ ΒΟΝΟΒ ΑΝΌ ἰΑΜΕΝΤΥΤΑΤΙΟΝΘ. εν. ΟΗΑΒΙΕΚΘΑ. 

Βκπιοοβ, Ὁ.Ὁ., ἢ. 1μει., ϑοσμειίπις Οτγαάυδις Ῥτγοίεςϑογ οἱ ΤὨεοϊορίςα! Ἐπογ» 
εἰοραάϊα διηιὰ ϑυτωρθοὶίο», σίου Τβοοϊορξίοδὶ ϑεσοίμαγν, Νεν Ὑοείκ. 

ΤΗ͂Ε ΝΕᾺῚΥ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

ΒΤ. ΜΑΤΤΗΕΝ,. ΤὨε Ἐεν. σου ΗΒΥ Ο, ΑἸτεν, Μ.Α., Ἑεϊονν δπὰ 
1 δεῖασεσ ἰῃ ΤΒεοΐοεγ διὰ Ἠεῦτεν, Εχεῖοσ Ὁ ΐ]εςε, Οχίοσά. [λίσεν Αεαάν. 

8τ. ΜΑΒΙΚ. Κεν. Ε. Ρ. σου, Ὁ. Ὦ., βοπιοϊπις Ῥσγοίεξβον οἱ Νὲν Τεςῖδ- 
ταεηῖ Γἠϊοταίυσε, Ρ. Ε. Ὀἰνίη! ϑεδοοῖ, ῬΏΣ δε ρηΐδ. [στ Κεαάγ. 

8δτιιυκε. Τῆς εν. ΑἸγβνῦ ΡιῦμμΡη, Ὁ. Ὁ. ἰἸοῖε Μαδβίες οἵ Πηίνεσεὶε 
Οοἴδεκε, Ὀυχατ. ἰΝοω Ἀεαάν. 



ΤΗῊΗΕ ἹΪἵΝΤΕΞΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΓΕΙΤΙΘΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥῪ 

ΒΤ. ΨΟΗΝ. Τῇε Εἰρδι εν. οην ΗΈΝΕΥ ΒΕδναάν, ὮὉ.Ὁ., Βίββορ οἱ 
Ὅκθοτν, Ἱγεϊδηά. ὸ ΤΟΝ. 

ΜΑΒΜΟΝΥ ΟΥΓ ΤΗΕ αἀοδβρειβ. Τῇε Ἐεν. ΠΣΑΜ ϑάνοαυ, Ὁ.Ὁ.. 
11,0., Δὰν Μασβαγεῖ ῬχοίἌεεβθοσ οὗ Ὠἰνίπὶ ιν, Οχίοσά, δπὰ ἴδς δεν. 1» 
᾿ούοηβυ Ὁ. ΑἸΣῈν, ΜΑ., Ἐεϊονν δὰ 1οΐυσες ἰὼ Ὀἰνίηὶ εν δηὰ Ηεῦτεν, 
Ἐχεῖεσ ΟοἸϊεκε, Οχίοσα. 

ΑΟΤΒ. Τῆς Βεν. Ο. Η. Τύκνεμ, Ὁ.Ὁ., Ἐεΐον οὗ Μ' ἐπ 
Οχίοτά, δηὰ (Ὡς Βεν. Η. Ν. ΒΑΤΈ, Μ.Α., Εχασοϊηίηρ ᾿ς ἈΚ Ὁ ἥμα 
Βίβδορ οἵ 1ομάου. 

ΒΟΜΑΝΒ. Τῶε Ἐεν. παμ ϑάνθαυ, Π.ὮὉ., 11,.Ὁ., 1δὰν Ἡεητατεῖ 
Ῥτοίεβϑοσ οἵ Ὀἰνίηἰν δηὰ σδθοη οὗ Ομγίδὲ Οδυτοῖ, Οχίογά, διὰ ἴδε Ἐεσν. 
Α. Οσ. ἤξαριαμ, Μ.Α., Ὁ.}., Ρεϊμπεῖραὶ οἱ Κἰπβ᾽β Οο ]εσε, Ἐρθοοο, 

Ν οι Κεαάγ. 
!. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΤΒςε Εἰκδὶ εν. ΑΒΟΗ ἘΟΒΕΒΊΒΟΝ, Ὠ.Ὦ., 1.1,}. 
Ἰοτγὰ Βίββορ οἱ Εχεῖεσς, δηὰ εν. Αἰσϑεν Ρεῦμμεα, Ὁ.Ὁ., Ἰδῖς Μαβίες οἱ 
Τηϊνετεῖιν Οοἱϊεχε, θυσβάσω. ἰΝοιυ Κεαάγ. 

. ΘΟΗΙΝΤΗΙΑΝΒ. Τῆς Βεν. ΑἸΤΒΕΡ ΡΙΌΜΜΕΒ, ΜΑ., Ὁ.Ὁ., Ἰαῖς 
ὙΜαβῖεσ οἵ ὕ]πίνογϑ ιν ΟοἸ]εχε, Πυγῆδπι. [Νοιυ Κεαάνγ. 

ΘΑΙΑΤΙΑΝΒ. Τῆς Ἐεν. ἘΒΝΕΒῚ Ὦ. Βύβτον, Ὦ.Ὁ., Ῥχοΐεβϑθος οἵ Νὲεν 
Τοβιδιμεηὶ 1τοταΐυγε, Ὀηϊνεγβίιν οἵ ΓΒίσαζο. 

ἘΡΗΕϑιανβ ΑΝΌ ΟοιοβϑβιανΝνΒ. Τῆς Ἐεὸον. Τ. Κ. Αββοτι, Β.Ὁ., 

ΤΙλει., βοιηεϊίμις Ῥτοίεββος οἵ Β1 δ] οὶ Οτγεεκ, Τα ν Οο]ϊεσε, Ὀυδ]ΐῃ, 
Ὡονν 1ἰθταγίδη οἱ [μὲ βϑιηθ. ἰδοὺ Κεαάγ. 

ΡΗΙΙΡΡΙΑΝΒ ΑΝΌ ΡΗΙΕΜΟΝ. ΤῊΣ εν. Μλδνιν Ε. ΝΊΝΟΕΝΥ, 
Ὀ.Ώ., Ῥτγοίεβθογ οὗ ΒΙὈ] δὶ 1ὐἰϊοσδῖυσε, πίου ὙΤΒθοϊορῖςαὶ ϑεπιίπδιγ, Νενν 
Υοῖκ Οἰν. [Νσι Ἀεαάνγ. 

ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΙΑΝΒ. ΤΏε Βεν. 7 ΑΜΣΒ Ἑ. ἙΒΑΜΕ, ΜΑΑ., Ρχοίεββογ οἱ 
ΒΙΌ]Ϊ Δ] ὙΒεοίοργ, ὕπίου ὙΒεοϊορίοδὶ ϑετιίπασγ, Νενν Ὑοτκ Οἰΐν. 

᾿ [Νοιυ Κεαάνγ. 
ΤΗΕ ΡΑΒΤΟΜΒΑΙ. ΕΡΙΘτι εϑ. Τῆς εν. ΑΙΤΕΚ Γοοκ, Ὁ.Ὁ., Ῥναγάευ 
οἱ Κεῦϊε ΟοἸ]]εσε δηὰ Ῥγοίεβϑονγ οἵ Εχερεβίβ, Οχίογά. 

μεβησνβ. τΤῇῆἊἪο Βεν. ΤΑΜῈ8 ΜΟΣΡΑΤΊ, Ὠ.Ὁ., Μιηξδιος Ὁπϊιεὰ Ετορ 
ΟΒυσοδ, Βιουρμῖν Ἑεσσν, δοοιίδηὰ, 

ΒΤ. 0ΑΜΕΒ. Τῆς εν. [.ΜΕῈ5 Η. ΕΟΡ.β5, Ὁ. Ὁ., Βυββευ ΡῬτοίεςξεοσ οἵ Νὸν 
Ταεβιασηθης Οτἰοἰβα ἐῃ Ἡαγναγά [Ππἱνετοίτγ. [Νοὺ Κεαάν. 

ΦΕΤΕΝ ΑΝΌ υυνέξ. Τῆς εν. ΟΗΑΒΙῈΒ ΒΙ6Ο, Ὦ. Ὁ., βοιπεΐσης Ἐερὶαο 
Ῥτοίεββον οἵ Ἐκοϊεβίδβιοδὶ Ἡ ϑίουυ δὰ σδθοι οὗ (ῃγὶδὲ ΟΒυσςοῖ, Οχίοσζά. 

νοι Κεαάν. 

ΗΕ ΦΟΜΑΝΝΙΝΕ ΕΡΙι5τιεβ. τΤῇε εν. Ἑ. Α. Βκοοκξ, Β.Ὁ., Ἐεϊϊον 
δυά Ὀἰϊνίηϊεν [μεοξυτες ἰῃ Κίη ς᾽ 5 Οοίϊερε, Οδεοργίάξε. [οι Ἀεαάνγ. 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΤῊε εν. ἘΟΒΕΒΤ Η. ΟΗΑΕΙΕΒ, ΜΑ., Ὁ.Ὁ., βοπλεϊίπιε - 
Ῥτοίεββογ οἱ ΒΙ Ὀ]ςαὶ Οτεεῖκ ἰη τῆς ηϊνετγεῖῖν οἱ Πυθίη. 



ΤΙ [πίογηδίοηδὶ 

ΤΙοοϊορίολί [λΌΓΑΓΥ 

ΔΕΚΑΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ ΝΟ ΌΜΕΒ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΚΒ5 

τηεοιοοιοαι. ἘΝΟΥΟΊΟΡΑΣΌΙΑ. ΒΥ ΟΠΑΒΙΕΒ Α. Βκπιοοβ, Ὁ .Ὦ., 
Ἀ.1μι1ε., ϑοπχειίπις Ῥτοΐθβϑος οὗ Τβεοϊορίοαὶ Επογοϊορεράΐα ἀπὰ ϑυτοδο οβ. 
ὕπίου Ὑποοϊορίοαὶ ϑειλίηδσυ, Νεν Ὑοτκ. 

ΑΝ ΙΝΤΆΟΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ιιτέδβατυδὲε ΟΥΓἁἩ ΤΗε οιῦ ΤΕδτΑ- 

ΜΕΝΊΤ. Βνυ8. Ε. Ὥκξινε, Ὁ.Ὁ., Ὁ.1{π|., βοπιεϊίας Εςρὶι5 Ῥτοΐεβϑοσ οὗ 
Ηεῦτεν δηά (δηου οἱ (δ γίβὲ ΟδυοΒ, Οχίοσά. 

[Κευίτοά απὰ Ἐπίαγεοάὰ Εἀϊίον. 

ΘΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤ ΟΥ ΤΗΕ Οἱῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βυ (δε Βεῖς ΟῊΝ 
5ΚΙΝΝΕΕ, Ὠ.Ὁ., Ρυίποεῖραὶ διὰ ῬχοίἊβδθοσ οὗ ΟΪὰ Τεϑίδεηοηὶ [λι- 
εγδίυσε, (οίϊεξε οἵ ἰδς γἱεγίδῃ ΟΒαγοι οὐ Επρίδπά, Ταορηάδ, ἫΝ ἀ, 
δηὰ τς εν. ΟΥΕΝ ΨΨΉΙΤΕΒΟΥΞΕ, Β.Α., Ρεπεῖραὶ δῃὰ Ῥχοίεβϑοσ οἵ δἰ Ἡξρτεα, 
Οβαβίωυϊ (ο]ϊεζε, Οδιιθείάξε, Ἑπρίαπά. 

Οιῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΗΙΞΤΟΗΥ. ΒΥ ξναυ ῬΒΕΒΕΒΝΕ ὅμιτη, Ὁ.Ὁ., 
1ὐθγασίδα, πίοη Τ᾿ βεοϊορσίοδὶ ϑευλίπασυ, Νεν Ὑοσῖς. [δου Κεαάγ. 

ΘΟΝΤΕΜΡΟΒΑΒΝῪ ΜΙΒΤΟΝῪ ΟΥ ΤΗΣ Οιὧιῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ 
Ἑμάνοῖβ Ββονν, Ὁ.Ὁ., 1...Ὁ., θ.1Δ1τ|., Ῥεεαίάεης δορὰ Ρτοίειθος οὗ 
Ἡδεῦτεν, σπίου Ὑλιεοϊοαίςδὶ Θδιλίηδσυ, Νεν Ὑοχκ. 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤΙΕ Οἱῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ Α. Β. ΠΑΝΊΏΒΟΝ, Ὠ.}., 

11,.Ὁ., βοπιεϊίπις Ῥγοίεβϑθος οἱ Ἡεῦτγεν, Νενν (οΙ]εσε, ΕΑ ΠΡ ς 
[δου Κεαάνγ. 

ΑΝ ΙΝΤΗΟΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΙΤΕΈΡΑΤΟ ΗΕ Οὗ ΤΗΕ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑ- 
ΜΕΝΤ. Βγ εν. 7λμὲ5 Μογζατι, Β.Ὁ.. Μίηίβιες ὕϊιοὰ Ετεε Οδυγο, 
Βτουφδὶν Εεετυ, ϑοοιίδπά. ΙΝοιν Κεαάγ. 

ΘΑΝΟΝΑΝ ἈΝῸῚ ΤΕΧΤ ἘΥ δα ΜΕΝ ΤΈΒΤΑΝ Εντ. ΕΥ̓ Οάβραὰ ἸΚΕΝΕ 
Βεοοδυ, Ὁ Ὁ. 580, ΟἹ ον Τοαβίδτησηϊ ἴῃ [ὃς 

δὉαϊνετεὶιν οἱ Ταραῖ ᾿ ἴδω Ἀραάγ. 

ὙΗΕ {|πὸὶἰ ΟΓ ΟΗΒΙ5Τ. Βν πσιαμ ϑάνραυ, Π.ὮὉ., Γ1,.Ὁ., [μὰν 
Μαχροτεὶ Ῥτοίεβεοι οἵ Ὀϊνίοίτν ἀπὰ Οδηοη οἱ ΟἈτίοε Ὀδυτοῖ, Οχίοκά. 



ΤῊΗΕ ΪἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΓΙΒΕΑΒΥ͂ 
.-..............- -Ξς.-.-.-ς--..ς-Ἑ --ς-ς-ςς-.ςν-.α ςααΞ-ς---.-.-----..-Ξ--ω--.».-ἐ. 

Α ΜΙΒΤΟΗΥ ΟΥ ΟΜΗΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡοΒτοιυῖο ΑοΕ. ΒΥ 

Αὑτηῦσὰ Ο. ΜοΟΟιεευ, Ὁ.Ὁ., Ρτοίεξβοσ οἵ σμυγοὰ Ηἰβίογν, ὕπίοα ὙΒεο- 
Ἰορίοδὶ ϑειχίπαγυ, Νεν Ὑοσίς. [σιν Ἀεαάγ. 

ΘΟΝΤΕΜΡΟΒΑΗῪ ΜΙΒΤΟΗῪ ΟΕ ΤΗῈΕ Νεὺν ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ἘΒν 

Ἑμβανκ Ὁ.β Ῥοξτεμ, Ὠ.Ὦ., Ργοίεββθον οἵ Βι δ ίοαὶ Τὐεοίομυ, Υαὶς σηϊνετγβιῖν, 
Νεν Ηδνεη, Οομη. 

τηξοιοου ΟΕ τηἽξ ΝΕν ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΒ. ΟΈΟΒΟΕ Β. ΘΤΕΡΈΝΒ, ᾿ 
Ὁ.Ὁ., βοπιείἑπις Ῥχοίεεβος οἱ ϑυβίειηδιίς Τῃθοΐορυ, Υαὶε ]ηἰνετβιγ, ΝῸῊ 
Ἡδνεη, σοπα. [Νσιυ Κεαάγ. 

ΒΙΒιΙοΑι ΑΒβομοιοου. Βν Πα. Βυυασβαναν ὅβαυ, Ὁ.Ὁ., Ῥτοίδϑβϑοις 

οἱ Ηεῦτεν, Μδηβθεϊὰ Οοϊϊερε, Οχίογα. 

ΤΗΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΘΑΤΗΟΙΙΟ ΟΗυΗΟΗ. Βν ἘΟΒΕΒῚ Βλινευ, Ὁ.Ὁ., 
11,.}., ϑογλείίπηε Ῥπηςίραὶ οἱ Νονν (ο  εξε, Ἑάϊηδυγρὰ. [Νοω Κεαάγ. 

ΤΗΕΊΑΤΙΝ ΟΗυΗΟΘΗ ΙΝ ΤΗΕ ΜΙΌΘΙΕ ΑΟΕ8. Βυν νυ ΓΪἿΚΑΟΑΕΌΕ. 
[δου Κεωαγ. 

ΤῊΕ ὁβξεκ ΑΝΌ ξάβτεην οσηυϑποηξβϑ. Βυ Υ. Ε. ἄρενευ, Ὁ.Ὁ., 
Ῥηϊποίραὶ οἵ Ιπἀερεπάδβωηι (ο]]ερζε, Μαπομαβίεσ. ἰΝοιυ Κεαάγ. 

ΤΗΕ ΒΕΡΟΗΜΑΤΙΟΝ ΙΝ ΘΟΕΗΜΑΝΥ. ΒγυΤ. Μ. [τνρϑαὺ, Ὁ.Ὁ., Ῥγίη- 
εἷρα! οὗ ἰδε ὕπ!εα Ετες (ο]]ερε, Οἰαβρονν. (Νσιυ Κεωάγ. 

ΤΗΕ ΒΕΕΡΟΗΜΑΤΙΟΝ ΙΝ ΙΑΝΌΒ ΒΕΥΟΝΌ ΟΕΆΜΑΝΥ. Βν Τ. Μ. 
ανῦβαυ, Ὠ.Ὁ. [Νοι Κεαάγ. 

ΟΜΗΗΙΒΘΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ἰΑΤῚΝ ΟΟΥΝΤΗΙΕΒ 51|ΝΟΕ ΤΗΕ οουνοιϊ ΟΡ 

ΤΗΕΝΤ. ΒΥΡΑτΣΙ, ϑΆΒΆΤΙεκ, Ὠ.1[ἱττ., Ῥτοπιε, Ετδηςα. 

τηξεοιοοιοαι. ΞΥΜΒΟιΙΟσ. Βυ (βιαβιεβ Α. Ββιοοβ, Ὠ.Ὁ., δ .μιὶ., 

ϑοπηοθιίπια Ργοΐοββθοσ οἵ Τμϑοϊορχίςαὶ Ἐπὲεγοϊορααϊΐα δηὰ ϑυτθοὶῖοβ, Τίοη 
ὙπΒεοϊορίςα! ϑοπιίθαγν, Νὲν Ὑοσγκ. [Νοιυ Κεαάγ. 

ΜΙΒΤΟΗΥ ΟΥ͂ ΟΜΗΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗΙΝΕ. Βγ 6. Ρ. ΕἸΒΒΕΒ, Ὁ.Ὁ., 
ΓΠ1,..Ὁ., βϑοπιειϊϊπιες Ῥχοίεββθογ οἵ Ἐσοϊεβϑἰδϑιίςαὶ Ηἰβίογν, Ὗα]εὲ ὕηϊνοτγεί ιν, 
Νεν Ηκσδνεη, (οηη. [Κουϊξοά απὰ Ἐνίανροὰ Ἑαϊοης 

ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΙΝΒΤΙΤΟΤΙΟΝΒ. Βν Α- Ν. α. Αἴτεν, Ὠ.Ὦ., βοπγεϊϊπια 
Ῥτοίεβϑβογ οἱ Ἐςο!εβϑἰδβιῖοὶ Ηἰβίογν, Ργοϊεβίαπε Ερίβοοραὶ Ὀϊνί πεν ϑοδοοῖ, 
Οδβιργίάρςο, Μ455. [Νοιυ Κεαάγ. 

ΡΗΙΟΒΘΟΡΗΥ ΟΕ ΒΕΙΙΟΙΟΝ. Βγν ΟἙΈΟΒΟΕ ΟΑΙΙΌΨΑΥ, Ὁ.Ὁ., ΜιηίΐΞξιες 
οἵ πίτοά Ετεε Ομυγοὰ, (αϑιῖὶς Βουρίαβ, ϑοοιδηά, [Νσω Κοαάν 

ΠΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΒΕΙΙΟΙΟΝΒ. Ι. Ομίπα, Ϊ]ἀρδῃ, Εσυρὶ, Βα υϊοπία, Αββυτια, 
Ιπάϊΐα, Ῥεγβία, ἄτθεςε, Εοσηθ. ΒΥ ΟἜΕΟΒΟΣ Ε. ΜΟΟΒΕ, ΡΗ, ΠΡΌ Ῥω 
ἔεβϑογ ἰῃ Ἡδεναγὰ Ὀπίνεσγβιεγ. [Νόοὺ Κεαάγ. 

ΒΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΒΕΙΓΙΟΙΟΝΒ. Π]. Τυάαίΐϑηι, ΟΠ τ ϑεἰαηὶτν, Μοβαπιτηθάδηίξαι. 
ΒΥ ΟΕΟΒΟΕ Ε΄. ΜΟΟΒΕ, Ὁ.Ὁ., .1,.}., Ῥτοίεββου ἰῃ Ηδγναγὰ Ὁηϊνετοίιν. 

ΑΡΟΙΟΟΕΤΙΟΘ. ΒΥ Α. Β. ΒασοΕ, Ὁ.Ὁ., Ξοπιεϊίπιε Ργοίεββοσ οἵ Νὲνν Τοϑῖδ- 
ταεηὶ Εχερεβίβ, Εγοε Οδυσοι (ο]]εξε, ΟἸαϑρον. [Κευϊδοά ὦν» Ξπίανροὰ Βά ον, 



ΤῊΕ ἹΝΤΕΕΝΑΊΙΟΝΑΙ, ΤΕΕΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΓΙΒΕΛΕΥ͂ 

ΤΗΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗΙΝΕ ΟΣ οοι. ΒΥ ΠΑΜ Ν. ΟΙΑΞΚΕ, Ὁ.Ὁ., 
βοιλδίἑτηθ Ῥχοίεβϑογ οἵ ϑγβίεηηδεϊς ΤὨΘΟΪΟΚΥ, ΠΠτου ὙΒεοϊορίςοαὶ ϑεγαῖ- 
ΒΔΓ. [νου Κεαάνγ. 

ΤΗΕ ὈΟΟΤΗ͂ΙΝΕ ΟΕ ΜΑΝ. Βν ΑΜ Ῥ. ῬΑΆΤΕΣΒΟΝ, Ὦ.Ὦ., Ῥτοΐεβϑοι 
οἵ Ὀἰνίηϊῖν, πίνεγβιιν οἱ ΕΟΪΏΡυΓΡἢ. 

ΤΗΕ ὈΟΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΡΕΗ͂ΘΟΝ ΟΕ .«ΕΒυ8 ΟΗΗϊΙ5Τ. Βν Η. Ε. 
ἽΜΑΑΟΚΙΝΤΟΒΗ, Ρῃ.Ὦ., Ὠ.Ὁ., Ρτοίεβϑοσ οἱ ΤΒθοίοσυ, Νενν Οο]]εσο, Ἐάηρδυτει. 

ΙΝοιυ Κεαάγ. 

ΤΗΕ ΟΜΗΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗ͂ΙΝΕ ΟΥ ΒΑΙΝΑΤΙΟΝ. Βν ΟΕΟΒΟΕ Β. 5ΤῈ- 
ΝΕΝΒ, Ὁ.Ὁ.., βογαειίπης Ῥγοίεβϑοσ οἵ ϑυβίειηδιϊς Τβθοΐοαυ, Υα]ς ΤΣ ηϊνετβίιν. 

[Νοιυ Κεαάν. 

ΤΗΕ ὈΘΌΤΗΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟΗΝΙΒΤΙΑΝ |ΕΕ. Βν ΙΑ ΑΡΑΜ8 
ἙΒονΝ, Ὁ.Ὁ., Ρτοίεββογ οἵ ϑυγβϑίειηδιὶς Ὑβεοίοσυν, Ὁ πίοη ΤὨθοϊορίοαὶ 
δειλίηαγυ, Νὲν Ὑοσκ. 

ΘΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΕΤΗΙΟΒ. ΒΥ ΝΕΈΥΜΑΝ ὅνύτη, Ὁ.Ὁ., Ῥαβῖογ οἵ σόοὔρτερβ 
ἄομδὶ ΟΒυσοῦ, Νὲν δνεη. [Κευϊςεά απά Επίαγροὰ Εἀϊέοπ. 

ΤΗΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΡΑΒΤΟΝ ΑΝΌ ΥΤἝὸἪἬ ΨΟΗΚΙΝΟ ΟΗυδομημ. Βυ 
ΔΙ ΑΒΗΙΝΟΤΟΝ ΟΥΚΆΡΡΕΝ, Ὠ.}., Ἑαβίοσ οἱ Ὁοηστεχαίίοπαὶ Ομυτγοι, (οϊυταρυβ, 
ΟΒϊο. [Νοὺ Κεαάγ. 

ΤΗΣ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΡΗΕΑΟΜΕΗ. Βυ Α. Εὶ ὅλυνιε, Ὠ.ὮὉ., Ρείῃοῖραὶ ὦ 
Νεν Οο]ϊεκε, ομάοῃ, Επραηὰ. ᾿ 

ΗΙΒΤΟΗΥ ΟΡ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΜΙΒΒΙΟΝΘ. ΒΒ. ΟΗΑΒΙΕΒ ΗΈΝΕΥ ΒΟΒΙν- 
80Ν, ἢ.Ὁ., οῃ. σδβου οἱ Ἐ ΡΟ Οαἰβοάγαὶ δηὰ Ἑδἰτουῖδὶ ϑεογείδγυ οἵ ἴδε 
δοοίεῖν ἔος ἴδε Ῥγοραϑδίίοη οἱ {με Οοερεὶ ἰπ Ἐογείζῃ Ραγίβ. 

ἰΝου Κεσάνγ. 

Ζ ἵ 

δὴ 














